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تسرهف
5تسرهف

رگید یهاگن  زا  یبرع  12نبا 

باتک 12تاصخشم 

12هراشا

مود پاچ  24همدقم 

30همدقم

یبرع نبا  یناگدنز  حرش  - 140

یبرع نبا  دیتاسا  - 244

44هراشا

ینیرع 44سابعلاوبا 

یناسملت ثوغ  45نیدموبا 

یبطرُق 47همطاف 

یبرع نبا  راثآ  - 348

48هراشا

هّیکملا 49تاحوتفلا 

مکحلا 51صوصف 

قوشألا 53نامجرت 

یبرع نبا  راثآ  رد  یفوص  گرزب  خیاشم  - 458

58هراشا

یماطسب دیزیاب  . 158

يرتست هللادبع  نب  لهس  . 264

جالح روصنم  نب  نیسح  . 366

یّکم بلاطوبا  . 473

یلازغ دماحوبا  . 574
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ینالیگ رداقلادبع  . 675

یبرع نبا  بهذم  هرابرد  هعیش  لاجر  زا  یخرب  نخس  - 578

یبرع نبا  ندوبن  هعیش  لئالد  - 699

99هراشا

یبرع نبا  ندوبن  هعیش  رب  یعطق  لیلد  صن و  ( 199

دناد یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لصفالب  هفیلخ  ار  رکبوبا  يو  ( 2103

نیخیش بقانم  نایب  ( 3105

105هراشا

تسا یبرع  نبا  باتک  تافیرحت  اه  نیا  105فلا -

تسا هدرک  هیقت  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یبرع  نبا  106ب -

! دناد یم  موصعم  ار  رمع  یبرع  نبا  ( 4112

دناد یم  يو  بناج  زا  قح  هفیلخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  سفن  ار  نامثع  یبرع  نبا  ( 5122

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  بقانم  زا  یبرع  نبا  یشوپ  مشچ  ( 6125

یلعج ثیدح  لقن  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  یتمرح  یب  ( 7129

مالسلا مهیلع  تراهط  نادناخ  ناوریپ  هب  یشاحف  (8)131

دنک یم  ریسفت  ننست  لها  يانبم  رب  ار  رمألا » یلوا   » هیآ یبرع  نبا  ( 9)131

دنوش مدقم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  تفالخ  رد  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  دنوادخ  هدارا  هک  دراد  اعدا  یبرع  نبا  ( 10)133

اهنآ تیناقح  رب  لیلد  نیدشار  يافلخ  رمع  لوط  ( 11)135

دنک یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  لسن  زا  ار  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  هعیش  هدیقع  فالخرب  ( 12)136

دنک یم  ادتقا  زامن  ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هب  ملسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دیوگ  یم  هعیش  عامجا  فالخرب  ( 13)140

دناد یم  دنوادخ  گرزب  يایلوا  زا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هفیلخ  ار  راکتیانج  لکوتم  یبرع  نبا  ( 14)141

دوش یمن  هدهاشم  یبرع  نبا  راثآ  رد  یسانشادخ  دیحوت و  رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  فراعم  زا  يربخ  چیه  ( 15)142

تنس لها  بهاذم  قبط  یهقف  لئاسم  نایب  ( 16)142

نایعیش هرابرد  یبرع  نبا  هاگدید  - 7145

یبرع نبا  هاگدید  رد  بطق  - 8151

151هراشا
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بطق اب  نیدلا  یحم  156تاقالم 

156هراشا

: دیشرلا نوراه  نب  دمحا  اب  تاقالم  - 1156

.ق لاس 593 ه  رد  نامز  بطق  اب  تاقالم  - 2158

یبرع نبا  هاگدید  زا  رمألا » یلوا  - » 9161

161هراشا

روج يافلخ  هب  داقتنا  169تیعونمم 

روج ماکح  نافلاخم  لتق  170زاوج 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ردپ  هرابرد  یبرع  نبا  هاگدید  - 10172

یبرع نبا  دروم  رد  ینیمخ ؛ ماما  ترضح  هاگدید  - 11178

یبرع نبا  نافرع  رد  دوجو  تدحو  - 12188

188هراشا

دوجوم دوجو و  تدحو  188فیرعت 

مالسا زا  جراخ  ياه  هشیدنا  رد  دوجو  تدحو  یخیرات  ياه  191هشیر 

191هراشا

دنه هفسلف  رد  دوجو  تدحو  192فلا :

قاور هفسلف  رد  دوجو  تدحو  193ب :

ناینوطالفا ون  هفسلف  رد  دوجو  تدحو  193ج :

مالسا هب  بستنم  نافرع  فوصت و  رد  نیطولف  راکفا  ریثأت  195د :

و نولیف »  » راکفا حیسم و  دوهی و  تناید  رد  دوجو  تدحو  197ه :

یبرع نبا  دیاقع  رد  دوجو  تدحو  یبای  هشیر  200و :

یبرع نبا  نافرع  رد  دوجو  202تدحو 

یبرع نبا  دوجو  تدحو  دقن  213ریرقت و 

213هراشا

: يریگناهج بانج  نانخس  216دقن 

ثحابم 235هجیتن 
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مالسا هب  بستنم  يافرع  راثآ  رد  دوجو  تدحو  - 13238

دنتسرپ یم  ار  ادخ  طقف  تادوجوم  ریاس  اه و  ناسنا  - 14254

يو ناعبات  یبرع و  نبا  مالک  رد  یتسرپ  تب  - 15264

264هراشا

دوجوم دوجو و  تدحو  هب  هدیقع  - 1264

: دوشن شتسرپ  وا  زج  هکنیا  هب  یهلا  ياضق  قّلعت  هب  هدیقع  - 2269

نایدا مامت  تیناقح  - 16276

یبرع نبا  نافرع  رد  قلطم  ربج  هب  هدیقع  - 17289

289هراشا

: رایتخا ندوب  یهیدب  296فلا :

: لمأت رکفت و  297ب :

: ینامیشپ مرش و  ساسحا  297ج :

: شاداپ ازج و  ماظن  298د :

تیبرت میلعت و  ماظن  298ه :

ءایبنا لاسرا  298و :

یبرع نبا  نافرع  رد  هتباث  نایعا  - 18308

هفوصتم افرع و  هاگدید  رد  ادخ  تاماقم  - 19314

یبرع نبا  نافرع  رد  دنوادخ  هیزنت  هیبشت و  - 20320

یبرع نبا  هاگدید  زا  قشع  نز و  - 21330

یبرع نبا  هاگدید  زا  نوعرف  - 22340

یبرع نبا  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  یبن  حون  - 23350

مالسلا هیلع  میهاربا  هب  یهاگآ  مدع  نداد  تبسن  - 24358

منهج رد  يراگتسر  - 25360

تیالو متخ  یبرع و  نبا  - 26366

یبرع نبا  تافشاکم  - 27376

376هراشا
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دوهش فشک و  اب  رمع  رکبوبا و  ماقم  ندش  راکشآ  ( 1378

هفشاکم اب  دیشرلا  نوراه  نب  دمحا  اب  تاقالم  ( 2379

تسا عیشت  بهذم  عامجا  اب  فلاخم  هک  هفشاکم  قیرط  زا  ماکحا  نایب  ( 3384

384هراشا

: هفشاکم نیا  یسررب  385دقن و 

تسا هتفرگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  زا  دوهش  ملاع  رد  ار  مکحلا  صوصف  هک  دراد  اعدا  یبرع  نبا  ( 4386

386هراشا

تایعقاو فیرحت  . 1386

: باتک نیا  رد  دساف  دیاقع  دوجو  - 2387

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تفرعم  زا  يزاین  یب  - 28391

ادخ زا  مولع  میقتسم  نتفرگ  - 29399

یبرع نبا  هاگدید  زا  یتسه  ناهج  شنیرفآ  - 30403

403هراشا

: ثحب نیا  407هجیتن 

تامهوت ای  قیاقح  - 31409

فسوی نب  جاجح  زا  یبرع  نبا  لیلجت  - 32411

یبرع نبا  هاگدید  رد  یسابع  لکوت  ماقم  - 33417

یبرع نبا  يواتف  زا  یخرب  نایب  - 34425

425هراشا

! درادن اضق  دنک ، كرت  دمع  يور  زا  یتح  ار  دوخ  زامن  هک  یسک  - 1425

( هللااب ذوعن  ! ) درک یم  شوگانغ  ملس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » مظعا ربمایپ  . 2426

! تسا زیاج  ندوب  هلبق  هب  ور  ندرک  لوب  طئاغ و  ماگنه  . 3427

تسا بجاو  رفاسم  رب  هعمج  زامن  . 4428

! درادن هرافک  اضق و  يدمع ، ندیماشآ  ندروخ و  هزور  . 5428

! تسا هنسح  تنس  لمعلا » ریخ  یلع  ِّیح   » ياج هب  مونلا » نم  ریخ  هالصلا  . » 6429

! تسا زیاج  زامن  رد  فّتکت  . 7429
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! دنک یم  رداص  ار  هحتاف  هروس  زا  دعب  نیمآ  زاوج  هب  مکح  یبرع  نبا  . 8430

! دناد یم  مزال  فاوط  رد  ار  عابطضا  یبرع  نبا  . 9430

اروشاع زور  ةزور  هب  شرافس  . 10431

! دنک یم  كاپ  ار  هتیم  تسوپ  یغاّبد  . 11432

! تسا هتسنادن  تروع  ار  نز  ندب  مامت  یبرع  نبا  . 12432

! دیونشب یبرع  نبا  زا  مه  زاب  - 35438

438هراشا

دوش یم  بکترم  ار  ناهانگ  زین  موصعم  . 1438

دناد یم  رت  نییاپ  هثالث  يافلخ  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ماقم  یبرع  نبا  . 2440

شیوخ تمظع  ماقم و  رد  یبرع  نبا  ياعدا  . 3440

.دنیبب ار  دوخ  رس  تشپ  دناوت  یم  هک  تسا  یعدم  دنک و  یم  یفرعم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثراو  ار  دوخ  یبرع  نبا  . 4442

دنز یم  جوم  یبرع  نبا  ۀنیس  رد  یهلا  تفرعم  يایرد  . 5442

دناد یم  عورشم  ياه  تنس  ار  اه  تعدب  یبرع  نبا  . 6442

دناد یم  لداع  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ۀباحص  مامت  یبرع  نبا  . 7443

! نیخیش هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  انالوم  نانخس  نداد  تبسن  . 8444

تنس لها  ییاور  بتک  رابتعا  . 9445

دناد یم  بحتسم  ار  اروشاع  زور  ةزور  یبرع  نبا  . 10445

دناد یم  زیاج  ار  قاطیالام  فیلکت  یبرع  نبا  . 11445

دناد یم  یعرش  طقف  ار  حبق  نسح و  446يو 

نیلقث رتاوتم  ثیدح  فیرحت  . 13447

مالسلا اهیلع  ارهز  ۀمطاف  ترضح  ملاع  ود  يوناب  هب  میقتسم  ریغ  تناها  . 14448

یبرع نبا  نافلاخم  - 36450

450هراشا

هللا همحر  یلیبدرا  سدقم  - 1450

یلماع ّرح  خیش  همالع  - 2451

یناشاک ضیف  نسحم  الم  - 3454

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 10 

www.ebnearabi.com

http://www.ghaemiyeh.com
http://www.ebnearabi.com
www.ebnearabi.com


یبرع نبا  اب  ینخس  - 37459

یبرع نبا  ياواتف  زا  یخرب  يداهتجا  دقن  لوا : 467هّیقاحلا 

467هراشا

! درادن اضق  دنک ، كرت  دمع  يور  زا  یتح  ار  دوخ  زامن  هک  یسک  . 1467

! درک یم  شوگ  انغ  هللااب -  ذایعلا  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  . 2479

! تسا زیاج  ندوب  هلبق  هب  ور  ندرک  لوب  طئاغ و  ماگنه  . 3492

تسا بجاو  رفاسم  رب  هعمج  زامن  . 4500

! درادن هراّفک  اضق و  يدمع ، ندیماشآ  ندروخ و  هب  هزور  . 5505

! تسا هنسح  تّنس  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » ياج هب  مونلا » نم  ٌریخ  هالصلا  . » 6509

! تسا زیاج  زامن  رد  فُّتکت  . 7515

! دنک یم  رداص  ار  زامن  رد  هحتاف  هروس  تئارق  زا  دعب  نیمآ  زاوج  هب  مکُح  یبرع  نبا  . 8522

! اروشاع زور  ةزور  هب  شرافس  . 9528

!! یبرع نبا  رظن  زا  اهزامن  نیب  ندومن  عمج  مکح  . 10536

یبرع نبا  هرابرد  هعیش  ياملع  زا  یخرب  نانخس  مود : 556هیقاحلا 

لّمأت لباق  هتکن  ود  موس : 570هیقاحلا 

صوصف ۀنیآ  رد  نیدلا  یحم  باتک : رد  يریس  مراهچ : 585هیقاحلا 

نافرع هرهش  باتک  دقن  مجنپ : 640هیقاحلا 

640هراشا

: باتک ثحابم  زا  یخرب  همدقم و  645دقن 

 ... ٌکِسم 664ُهُماتِخ 

664هراشا

[ فاصنإلا هلاسر  نتم  ]666

[. تشگزاب باتک  زا  هتفرگرب  فاصنإلا  هلاسر  زا  لّصفم  یشرازگ  ]679

عبانم 691تسرهف 

زکرم 699هرابرد 
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رگید یهاگن  زا  یبرع  نبا 

باتک تاصخشم 

نسحمدیس این ، بیط  هسانشرس : 

نـسحمدیس یبرع / نبا  يواتف  و  نافرع ، بهذم ، دیاقع ، نوماریپ  عماج  یقیقحت  رگید : یهاگن  زا  یبرع  نبا  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
.این بیط 

تساریو 2. تساریو :  تیعضو 

.1394 ام ، لیلد  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص  650 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 0-956-397-964-978  320000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  650 ؛ [ - 643  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

.یبرع نبا  يواتف  و  نافرع ، بهذم ، دیاقع ، نوماریپ  عماج  یقیقحت  رگید :  ناونع 

همانتشذگرس .ق --  638  - 560 یلع ، نبدمحم  یبرع ، نبا  عوضوم : 

همانتشذگرس نرق 7ق --  نافراع --  عوضوم : 

2 ط94 1394 فلا  / BP279/2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/8924 ییوید :  يدنب  هدر 

4017787 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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2 ص :
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3 ص :
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، نینمؤملاریما انالوم  سدقم  دوجوب  منک  یم  میدقت  ار  لیذ  یعابر  ود  زیچان و  رثا  نیا 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بلاغلا  هللادسا 

تشاد ندیسوب  قوش  ریما ، ياپ  رب  **** تشاد ندید  نامسآ  رب  ریدغ  زور  رد 

تشاد ندیچ  لگ  ياوه  یبن  غاب  رد  *** تسیرگن الوم  زان  يور  هب  هک  سک  ره 

***

: مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  سدقم  دوجو  هب  باطخ 

دندش راز  یب  هدکیم  زا  وت  تسمرس  *** دندش راب  رپ  وت  سافنا  هک ز  نانآ 

دندش راد  ۀبوچ  هب  نانز  کیبل  *** ور نیز  قحلا ؛» انا   » هن قحلا » وه  : » دنتفگ

4 ص :
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مود پاچ  همدقم 

یلاعت همساب 

دروم ار  هیفوص  ریاس  يو و  ناوریپ  یبرع و  نبا  نافرع  ایوگ ، لئالد  اب  باتک  نیا  رد  ام  دنچ  ره  هک  دنیامرفب  هجوت  زیزع  ناگدنناوخ 
تراهط تمـصع و  تیب  لها  زا  دـیاب  ار  حیحـص  ناـفرع  هک  میدـقتعم  اـم  .میتسین  نیتسار  ناـفرع  رکنم  زگره  اـما  میا ؛ هداد  رارق  ّدر 

.دشاب یمن  دامتعا  لباق  زگره  تسا  هدومن  هضرع  نافرع  هصرع  رد  رشب  هک  هچنآ  تخومآ و  مالسلا  مهیلع 

ار نتشیوخ  یتاذ  رقف  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نافرع  اما  دناشک ؛ یم  نُعرَفَت  ّربکت و  هب  ار  ناسنا  هنایفوص  نافرع 
.دهد یم  رّکذت  ناسنا  هب  مادم 

اـه و ّتینم  زا  ار  رـشب  تسا -  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  یناروـن  میلاـعت  زا  هتـساخرب  هک  یمالـسا -  باـن  ناـفرع 
: هک دزومآ  یم  يو  هب  دزاس و  یم  ینارون  ار  ناسنا  ناج  لد و  دنادرگ و  یم  یُهت  اه  ینیب  گرزبدوخ 

زاین یب  وا  زا  ار  دوخ  يا  هظحل  نادـب و  وا  هاگرد  ریقف  ار  دوخ  هشیمه  سپ  تسادـخ ؛ وت  تمعن  یلو  ییادـخ و  قولخم  وت  رـشب ، يا 
.يدرگ یم  كاله  هنیآ  ره  ینیب ، ادخ  ینغ  تاذ  زا  زاین  یب  ار  دوخ  يوش و  ادج  وا  زا  رگا  هک  نزن ، قحلا » انأ   » سوک رادنپم و 

13 ص :
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خنـس مه  ار  دوخ  زگره  تسا و  یهلا  ياطعا  جاتحم  مئاد  هک  دـنیب  یم  ملاع  رد  يا  هطقن  ار  دوخ  کلاس  یمالـسا ، باـن  ناـفرع  رد 
.دنیب یمن  لاعتم  دنوادخ 

انـالوم اـه  نامـسآ  رد  دـنوادخ  هجو  بلاـغلا ، هللادـسا  َملاـع ، رد  یهلا  مـظعا  مـسا  ّماـت  رهظم  زا  ار  فراـعم  نـیا  زا  یـشخب  نوـنکا 
: دیونشب امهیلع  هللا  تاولص  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

...یلوَملا الا  َدبَعلا  ُمَحرَی  لَه  َو  دبَعلا ، اَنَأ  یلوَملا َو  َتنَأ  َيالوَم  ای  َيالوَم 

...ِکلاملا الا  َكولمَملا  ُمَحرَی  لَه  َو  كُولمَملا ، اَنَا  ُِکلاملا َو  َتنَأ  َيالوَم  ای  َيالوَم 

 ... زیزَعلا الا  َلیلَّذلا  ُمَحرَی  لَه  َو  لیلَّذلا ، اَنَا  ُزیزَعلا َو  َتنَا  يالوَم  ای  َيالوَم 

 ... ِقلاخلا الا  َقَولخَملا  ُمَحرَی  لَه  َو  قُولخَملا ، اَنَا  ُِقلاخلا َو  َتنَأ  يالوَم  ای  َيالوَم 

 ... میظَعلا الا  َریقَحلا  ُمَحرَی  لَه  َو  ریقَحلا ، اَنَا  ُمیظَعلا َو  َتنَأ  يالوَم  ای  َيالوَم 

 ... يوَقلا الا  َفیعَّضلا  ُمَحرَی  لَه  َو  فیعَّضلا ، اَنَا  ُّيِوَقلا َو  َتنَأ  يالوَم  ای  َيالوَم 

...ینَغلا الا  َریقَفلا  ُمَحرَی  لَه  َو  ریقَفلا ، اَنَا  ُِّینَغلا َو  َتنَا  يالوَم  ای  َيالوَم 

...یطعُملا الا  َِلئاَّسلا  ُمَحرَی  لَه  َو  ِلئاَّسلا ، اَنَا  یطعُملا َو  َتنَا  يالوَم  ای  َيالوَم 

 ... ّیَحلا الا  َتِّیَملا  ُمَحرَی  لَه  تِّیَملا َو  اَنَا  ُّیَحلا َو  َتنَأ  يالوَم  ای  َيالوَم 

 ... یقابلا الا  ینافلا  ُمَحرَی  لَه  َو  ینافلا ، اَنَا  یقابلا َو  َتنَا  يالوَم  ای  َيالوَم 

 ... ِمئاَّدلا الا  َِلئاَّزلا  ُمَحرَی  لَه  َو  ِلئاَّزلا ، اَنَا  ُِمئاَّدلا َو  َتنَا  يالوَم  ای  َيالوَم 

(1) قِزاَّرلا ...  الا  َقوُزرَملا  ُمَحرَی  لَه  َو  قُوزرَملا ، اَنَا  ُقِزاَّرلا َو  َتنَا  يالوَم  ای  َيالوَم 

شراگدرورپ اب  نینچ  هک  دیونشب  مالسلا  اهیلع  يربک  هقیّدص  ترضح  ادخ ، رون  زا  زین  و 

14 ص :

.تسا تارایز  رد  موس  باب  نانجلا ، حیتافم  هب : دـینک  هعجارم  .مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترـضح  یتوکلم  تاجانم  زا  زارف  دـنچ  - 1
تاجانم هفوک ، دجسم  لامعا  و  تسا ، ملسم  بانج  ترایز  دجسم و  نآ  لامعا  نآ و  گرزب  دجسم  هفوک و  تلیضف  رد  مجنپ  لصف 

.مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 25 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_14_1
http://www.ghaemiyeh.com
http://www.ebnearabi.com
www.ebnearabi.com


: دنک یم  تاجانم 

َمَحرَا ای  َکطِخـُسی  اَِمل  َبُّنَجَّتلا  َکیـضُری َو  اِمب  َلَمَعلا  َکَتَعاط َو  ینمِهلَأ  یـسفَن َو  یف  َکَنأَش  مِّظَع  یـسفَن َو  یف  یـسفَن  ِلَذ  لـّ َّمُهللا 
(1) َنیمِحاَّرلا ؛

تدوخ و هب  تبـسن  تعاط  و  رادـب ، گرزب  مرظن  رد  ار  تدوخ  تلزنم  نأش و  و  لیلذ ، راوخ و  مدوخ  رظن  رد  ارم  سفن  اراـگدرورپ !
يا امرف ، ماهلا  نم  هب  دروآ ، یم  مشخ  هب  ار  وت  هک  هچنآ  زا  بانتجا  و  دزاس ، یم  مهارف  ار  وت  ياضر  يدونشوخ و  هک  هچنآ  هب  لمع 

! ناگدنشخب نیرت  هدنشخب 

اب مئاد  دـنیب و  یم  یهلا  هاـگرد  ریقح  ریقف و  ار  دوـخ  هراوـمه  هللا ، یلا  کـلاس  هک  یمالـسا  ناـفرع  حور  ياوـتحم  تسا  نیا  يرآ ؛
.دناوخ یم  ّربکت  ّتینم و  زا  یُهت  یبلق  اب  هناصلاخ و  ار  ادخ  دراد و  یهلا  هاگرد  هب  يور  کشا ، زا  رپ  ینامشچ 

ءارهزلا همطاـف  اـنتالوم  نانخـس  هیلع و  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  اـنالوم  نانخـس  هک  دـننک  تواـضق  دوخ  مرتـحم  ناگدـنناوخ  نوـنکا 
!! اجک هنایفوص  نانخس  نیا  اجک و  اهیلع  هللا  تاولص 

15 ص :

اذِإ ینمَحرا  یلرِفغا َو  ینَتیَقبَأ َو  ام  ًادـَبَأ  ینَفاع  ینُرتسا َو  ینَتقَزَر َو  اِمب  ِنَق  ینعّ َّمُهللا  ص 141 . تادابعلا ، جهنم  تاوعدلا و  جهم  - 1
َریَخ َّیَلَع  ٌهَمِعن  َُهل  نَم  َّلُک  يذَّلا َو  ِنَع َو  یّ ِفاک  َّمُهللا  ًارَّسَیُم  ُهلعَجاَف  یلَع  ُهَترَّدَق  ام  یل َو  ُرِّدَُـقت  ام ال  ِبَلَط  یف  ینیُعت  َّمُهللا ال  ینَتیَّفََوت 

َّمُهللا َُکلَأسَأ  اَنَأ  ینمَرَحت َو  َكُرِفغَتـسأ َو ال  اَنَأ  ینبِّذَُـعت َو  ِِهب َو ال  یل  َتلَّفَکَت  اِمب  ینلَغـشَت  َُهل َو ال  ینَتقَلَخ  اـِمل  ینغِّرَف  َّمُهللا  ٍهاـفاکُم 
َمَحرَأ اـی  َکطِخـُسی  اـِمل  َبُّنَجَتلا  َکیـضُری َو  اـِمب  َلَـمَعلا  َکَـتَعاط َو  ینمِهلَا  یـسفَن َو  یف  َکـَنأَش  مِّـظَع  یـسفَن َو  یف  یــسفَن  ّلـِلَذ 

ناـشوپب و ارم  بیع ]  ] يراد یم  هاـگن  یقاـب  هک  یماـگنه  اـت  و  زاـس ، عناـق  يا  هدوـمن  میزور  هک  هچنآ  هـب  ارم  ادـنوادخ ! َنـیمِحاَّرلا ؛
هتـسخ يا  هدومنن  رّدقم  میارب  هک  هچنآ  يوجتـسج  رد  ایادخ ! راب  .يامن  تمحر  زرمایب و  ارم  يدناریم  هک  یماگنه  و  رادب ، تمالس 

رداـمو و ردـپ  هجو  نیرتـهب  هب  اراـگدرورپ ! .زاـس  ناـسآ  لهـس و  ار  نآ  هب  یباـیتسد  يا  هدومن  ردـقم  میارب  هک  ار  هچنآ  و  نکم ، ما 
ما هدـش  هدـیرفآ  نآ  رطاخ  هب  هک  يراک  يارب  ارم  ایادـخ  .امرف  تیانع  ریخ  شاداپ  دـنا  هتـشاد  نم  رب  یتبهوم  هک  ار  یناـسک  یماـمت 

شـشخب نارفغ و  بلط  وت  زا  هک  یلاح  رد  و  رادـم ، لوغـشم  يا  هدـیدرگ  نآ  لّفکتم  دوخ  هک  هچنآ  هب  ارم  هد و  رارق  رطاخ  هدوسآ 
راوخ و مدوـخ  رظن  رد  ارم  سفن  اراـگدرورپ ! .زاـسم  ممورحم  میاـمن  یم  تساوـخرد  وـت  زا  هک  یلاـح  رد  و  نکم ، مباذـع  منک  یم 
ار وت  ياضر  يدونـشوخ و  هک  هچنآ  هب  لمع  تدوخ و  هب  تبـسن  تعاط  و  رادب ، گرزب  مرظن  رد  ار  تدوخ  تلزنم  نأش و  و  لیلذ ،

! ناگدنشخب نیرت  هدنشخب  يا  امرف ، ماهلا  نم  هب  دروآ ، یم  مشخ  هب  ار  وت  هک  هچنآ  زا  بانتجا  و  دزاس ، یم  مهارف 
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(1) ّقحلا .» انأ  : » تفگ جالح  روصنم 

«. ادخ زُج  مسابل  رد  تسین   (2) هللا ؛ يوس  یتّبج  یف  سیل  : » تفگ یماطسب  دیزیاب 

(3) مون .» هنس و ال  ینذخأت  مه ال  ارم  منیب  یم  نونکا  ٌمَون ؛» ٌهَنِس و ال  ُهُذُخأت  ال  : » متفگ یم  لاح  ات  یهلا  دیوگ : یم  يرگید  و 

، يرآ

سفن تافارُخ و  هرـسکی  هّیفوص ، رگید  دـیزیاب و  جالح و  روصنم  تاّیحطـش  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  ناـفرع  رد 
.تسا یتسرپ 

میرب (4) تافارُخ  رازاب  هب  تاماط  حطش و  *** میرب تابارخ  هب  یفوص  ۀقرخ  ات  زیخ 

؛ يرآ يرآ ،

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  ینارون  هّیعدا  ریاس  یلامث و  هزمحوبا  ياعد  هّینابعـش ، تاجانم  لیمک ، ياعد  رد  دـیاب  ار  نافرع  مامت 
.هّیفوص یبرع و  نبا  نافرع  رد  هن  درک  وجتسج  ملس  هلآ و 

بوذـجم ار  هاگآان  مدرم  یهلا ، ناراوگرزب  نآ  تاـماقم  بقاـنم و  ندوبر  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نادـناخ  نانمـشد 
.دندومن ریزارس  تافارحنا  اه و  هنتف  ریسم  رد  جراخ و  یهلا  میقتسم  طارص  زا  ار  نانآ  هتخاس و  شیوخ 

لباق زگره  هنایفوص  نافرع  هک  دننادب  ایوگ  یملع  لئالد  اب  مرتحم  ناگدنناوخ  هک  دوب  نیا  هعومجم  نیا  نتـشون  زا  ام  فده  مامت  و 
.تسین دامتعا 

عجارم عّیشت و  ناهج  مالعا  ياملع  زا  يرایـسب  تفرگ و  رارق  ملع  لها  رفاو  لابقتـسا  دروم  هعومجم  نیا  لوا  پاچ  هّنملا  هللادمحب و 
تیامح رد  زین  يا  هّیظیرقت  ناراوگرزب ، نیا  زا  یخرب  هداد و  رارق  شیوخ  دییأت  دروم  ار  قوف  باتک  دـنمجرا ، ياهقف  دـیلقت و  ماظع 

.دومن میهاوخ  هضرع  يا  هوزج  رد  ار  اه  هّیظیرقت  نیا  زا  یخرب  دوش  تصرف  رگا  هللا  ءاش  نإ  هک  دنتشون  باتک  نیا  زا 

16 ص :

.جالح روصنم  شخب  ءایلوألا ، هرکذت  - 1
.مراهچ رتفد  يونثم ، - 2

.لوا پاچ  همان ، یهلا  - 3
.ظفاح - 4
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هک میدـش  نآ  رب  هعومجم ، نیا  مود  پاچ  رد  ام  .تسا  هدیـسر  مود  پاچ  هب  باتک  نیا  هک  میرازگـساپس  ار  لاعتم  دـنوادخ  نونکا 
رتهب یبرع  نبا  نافرع  ّتیـصخش و  ات  میدوزفا  باتک  نیا  رخآ  هب  ار  دـیفم  هّیقاحلا  جـنپ  نیارباـنب  میرادـب ، هضرع  رت  عماـج  ار  باـتک 

.ددرگ یفّرعم  نیقّقحم  يارب 

، تسا هدش  حرطم  يدنمشزرا  بلاطم  اه  نآ  رد  اریز  دنیامن ؛ هعلاطم  ّتقد  اب  ار  تافاضا  نیا  هک  میراد  اضاقت  مرتحم  ناگدنناوخ  زا 
همالع هعیـش  گرزب  رّکفتم  هتـشون  صوصف - » ۀنیآ  رد  نیدلا  ییحم   » گنـسنارگ باتک  زا  هدش  هتفرگرب  هک  مراهچ  هّیقاحلا  هژیو  هب 

.تسا هدش  حرطم  ییایوگ  قیقد و  رایسب  ثحابم  باتک  نیا  رد  هک  دشاب  یم  هلظ -  ماد  يوضر  یضترم  خیش  جاح  هللا  تیآ 

نتـشون رد  ار  ریقح  نیا  هک  نایروپزیزع ، یلع  خیـش  نیملـسملا  مالـسإلا و  تّجح  بانج  دـنمجرا  لضاف  اناوت و  ققحم  زا  ناـیاپ  رد 
لاعتم دنوادخ  هاگرد  زا  ناوج  لضاف  نیا  يارب  ار  نوزفازور  تیقفوم  يوزرآ  میامن و  یم  ینادردق  رکشت و  دندومن  ددم  تاّیقاحلا 

.مراتساوخ

این ّبیط  نسحم  دیس 

لوألا 1436 ه_ عیبر   17

17 ص :
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همدقم

طسوت متفه  نرق  رد  نوگانوگ  ياه  بیشن  زارف و  ندرک  یط  زا  دعب  فوصت  .تسا  يرظن  نافرع  رد  هرهچ  نیرتروهشم  یبرع » نبا  »
کمک اب  ار  دوخ  زا  لبق  نایفوص  دیاقع  تسناوت  هک  دوب  نیا  رد  یبرع  نبا  رنه  دیسر ؛ شیوخ  ییافوکـش  جوا  هب  ریظن  مک  هغبان  نیا 

یملع و فوصت  ًامـسر  مینیب  یم  هک  تسا  نینچ  نیا  و  دش ؛ هداهن  يرظن » نافرع   » ناونع نآ  رب  هک  دیامن  بوتکم  هفـسلف ، زا  تفرگ 
.دیناسر شیوخ  قنور  جوا  ییافوکش و  هب  ار  نآ  وا  مه  دش و  داجیا  یبرع  نبا  روهظ  اب  يرظن 

وا هب  یخرب  دنا ؛ هتفرگ  وا  ربارب  رد  یتوافتم  ًالماک  عضاوم  مالسا  ملاع  رد  هک  تسا  ییاه  تیصخش  دودعم  زا  گرزب  تیصخش  نیا 
نانچ نآ  رگید  یخرب  هاگدـید  رد  دـنداهن و  مان  نیدـلا » یحم   » و ربکا » خیـش   » ار وا  دـنداد و  ار  نافرع  تخانـش و  ماقم  نیرت  یلاع 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يرهطم  دیهش  داتسا  .دنداد  نیدلا » تیمم   » بقل وا  هب  هک  درک  هولج  ضوغبم 

بطق  » و لماک » ناسنا   » و هللا » ءایلوا   » زا ار  وا  یـضعب  تسا ؛ هدشن  رظن  راهظا  ضقانتم  شا  هرابرد  نیدلا  ییحم  هزادـنا  هب  سک  چـیه 
.دنناوخ (1) یم  نیدلا » یح  ام   » و نیدلا » تیمم   » یهاگ و  دترم ، رفاک  کی  ار  وا  یضعب  دنناد و  یم  ربکا »

19 ص :

ص 131. ج 2 ، یمالسا ، مولع  اب  ییانشآ  يرهطم ، یضترم  - 1
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: دسیون یم  يو  ياه  فرح  دیاقع و  هرابرد  و 

رد تساـهفرح و  نیرت  طـحنم  زا  دـیاش  تسا ، هدـش  هدینـش  وا  زا  هک  شیاـه  فرح  زا  یـضعب  تسا ؛ روط  نیمه  مه  شیاـه  فرح 
.تسا (1) هدش  هدینش  وا  زا  مه  اه  فرح  نیرت  جرا  رپ  نیرت و  یلاع  لباقم 

نامیا و صوصخ  رد  اما  دـنا ؛ هدومن  فارتعا  شلـضف  ملع و  ماقم و  يرترب  هب  مه  يو  نافلاخم  نیرتدـیدش  یتح  تسه ، هک  يزیچ 
عرـش قباطم  ار  وا  دـیاقع  راکفا و  مامت  دـیاشگن و  وا  شنزرـس  حدـق و  هب  ناـبز  هک  تفاـی  ناوت  یم  ار  یـسک  رتمک  وا  ینید  داـقتعا 

نید و رهاـظ  اـب  تسا و  داـحلا  رفک و  نآ  رهاـظ  هک  تسا  یبلاـطم  یبرع  نبا  نانخـس  رد  نمـشد  تسود و  فارتـعا  هب  اریز  دـنادب ؛
! میوش لئاق  دیعب  رایسب  یتالیوأت  نآ  يارب  شناحدام  زا  یضعب  دننام  هکنیا  رگم  دشاب ؛ یمن  راگزاس  تعیرش 

اب هک  تسا  هدـش  یعـس  هتفرگ ، رارق  یـسررب  دروم  یبرع  نبا  ياه  هشیدـنا  دـیاقع و  هناداقن  یناگن  اـب  هک  رـصتخم  هعومجم  نیا  رد 
یبرع نبا  هک  دناسرب  هجیتن  نیا  هب  ار  هدنناوخ  هک  تسا  نیا  فده  و  دوش ، نایب  یلالدتـسا  یملع و  هنوگ  هب  ثحابم  فاصنا  تیاعر 

؛ دوش یم  تفای  روفو  هب  يو  راثآ  رد  مه  گرزب  تاهابتـشا  اما  تسا ؛ يرـشب  فراعم  هصرع  رد  گرزب  یملاع  دنمـشناد و  دـنچ  ره 
هدیدان يو  یتدیقع  تافارحنا  یملع و  ناوارف  طالغا  عقاوم  رتشیب  رد  اما  تسا ؛ دوجوم  یبرع  نبا  راثآ  رد  زغن  نانخـس  کش  نودـب 

.دراد يداقتنا  هبنج  ًافرص  فلؤم  درکیور  هعومجم  نیا  رد  اذل  تسا ؛ هدش  هتفرگ 

ضرع ار  يدـیحوت  بان  فراعم  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  زاـب  دـسرب  شناد  ملع و  زا  يا  هلحرم  ره  هب  رـشب  هک  تسا  نیا  رب  اـم  داـقتعا 
.دیامن ذخا  دنا ، مالسلا  مهیلع  ناموصعم  نامه  هک  نآ  ياه  هطساو  یحو و  زا  ار  بان  فراعم  دیاب  رشب  دنک ،

شیوخ یصخش  تادوهش  كولس و  ریس و  فراعم ، هب  ندیسر  يارب  یبرع  نبا  هار  هدمع 

20 ص :

صص 239 و 238. ج 1 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  - 1
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رد هدومن و  شیوخ  ياوق  رب  هیکت  تفرعم  هب  لـین  تهج  هک  تسا  نیمه  رطاـخ  هب  يو  گرزب  تاهابتـشا  نادـقتنم ، رظنم  زا  تسا و 
.تسا هدیدرگ  فراعم  دیاقع و  هصرع  رد  گرزب  ياه  شزغل  راچد  هجیتن 

یم ار  يو  رب  داقتنا  یتخس  هب  تسا  هدیـشخرد  ناشرظن  رد  وا  یملع  تیـصخش  هک  یبرع  نبا  نادنمتدارا  نارادفرط و  زا  یخرب  هتبلا 
تافارحنا تاهابتشا و  یناوارف  اب  هک  تسا  نیا  نادقتنم  لاؤس  دننک !! یم  مهتم  تریـصب  مهف و  مدع  هب  ار  نادقتنم  هراومه  دنریذپ و 

!؟ داهن مان  یمالسا  نافرع  ردپ  ار  يو  ناوت  یم  ایآ  یبرع  نبا  راثآ  رد 

: تفگ دیاب  خساپ  رد 

(1) ُهَلهأ ؛ فِرعَت  َّقحلا ، ِفِرعإ 

.هدب رارق  دارفا  تخانش  يارب  يرایعم  نازیم و  ار  نآ  سپس  سانشب  ار  قح  ادتبا 

: تساشگهر رایسب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیقتملا  ماما  نیدحوملا و  یلوم  زا  عماج  ابیز و  یتیاور  هب  هجوت 

نَع َلَدَع  نَمَف  ُهنِم ، یتُؤی  يذَّلا  َهجَولا  ُهَلیبَس َو  ُهَطارِـص َو  َُهباوبَأ َو  انلَعَج  نِکل  َو  ُهَسفَن ، َداَبِعلا  َفَّرََعل  َءاش  َول  یلاعَت  َكَرابَت َو  َهللا  َّنِإ  ... 
ٍهَرِدَک ٍنُویُع  یِلا  ُساَّنلا  َبَهَذ  ُثیَح  ءاوَس  ِِهب َو ال  ُساّنلا  َمَصَتعا  ِنَم  ٌءاوَس  الَف  َنُوبِکاَنل  ِطارِّصلا  ِنَع  مُهَّنِإَف  انَریَغ ، انیَلَع  َلَّضَف  وَأ  اِنتَیالِو 

.َعاَطِقنا (2) اَهل َو ال  َداَفَن  اهِّبَر ال  ِرمَِأب  يرَجت  ٍهَِیفاص  ٍنُویُع  یلِإ  انَیلِإ  َبَهَذ  نَم  َبَهَذ  َو  ٍضَعب ، یف  اَهُضَعب  ُغَرُفی 

شدوخ و هار  اهریـسم و  اهرد و  ار  ام  اما  دناسانـش  یم  ناگدـنب  هب  ار  شدوخ  دـهاوخب  رگا  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  یتسردـب 
یچیپرس ام  تیالو  زا  هک  یسک  سپ  .دوش  هتفرگ  دنوادخ ) تفرعم   ) قیرط نآ  زا  هک  تسا  هداد  رارق  یتهج 

21 ص :

ص 31. ج 1 ، مق ، پاچ 1375 ، لاس  یضر ، تاراشتنا  نیظعاولا ، هضور  - 1
ح 9. ص 184 ، ج 1 ، نارهت ، پاچ 1407 ه ق ، لاس  هیمالسإلا ، بتکلا  راد  تاراشتنا  یفاکلا ، - 2
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دنوش یم  کسمتم  نانآ  هب  مدرم  هک  یناسک  سپ  .تسا  هدیطلغ  ورف  تسرد  هار  زا  هک  یتسردب  دهد ، يرترب  ام  رب  ار  ام  ریغ  ای  دنک 
هب هک  یـسک  دـنور و  یم  هتخیمآ  مهرد  هک  يدولآ  لگ  ياه  همـشچ  يوس  هب  مدرم  هک  هاگ  نآ  تسین  ربارب  .دنتـسین و  ربارب  مه  اـب 

ینایاپ يدوبان و  زگره  دنتـسه و  يراج  ناشراگدرورپ  رما  هب  هک  دـیآ  یم  كاپ  لالز و  یناراس  همـشچ  يوس  هب  دـیآ  یم  ام  يوس 
.دنرادن

هار زا  هک  یناسک  تسا و  هدـش  یفرعم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  طارـص  یقیقح ، نافرع  تخانـش و  هار  اـهنت  فیرـش  تیاور  نیا  رد 
يارب اذل  دناد ؛ یم  فرحنم  میقتـسم  طارـص  زا  دنناد ، یم  تخانـش  یقیقح  ياه  هار  ار  نارگید  دنا و  هدش  نادرگ  ور  ناشیا  تیالو 
هارمه مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياهرایعم  اب  رگا  دشاب  هک  یمسر  مسا و  ناونع و  ره  اب  سک  ره  یهلا  حیحص  ریـسم  زا  فارحنا  مدع 

.دشاب یمالسا  نافرع  هب  موسوم  نافرع  ربکا  خیش  تمظع  هب  یتیصخش  رگا  یتح  تسا ؛ دورطم  فرحنم و  ًاملسم  دشابن ،

یهلا و صخش  دنریگب و  ار  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  ناماد  هکنیا  ياج  هب  دنا ، هدرک  مگ  ار  هار  يرایـسب  هنافـسأتم 
روحم ار  وا  دیاقعو  نانخـس  دنا و  هتفرگ  ار  يرـشب  ناماد  دننادب ، فراعم  رد  دوخ  يادتقم  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نوچ  یگرزب 

.دنا هدرک  دادملق  دیحوت  نافرع و 

: دندومرف یعخن  دایز  نب  لیمک  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

(1) اَّنِم ؛ نُکَت  اّنَع  الا  ذُخَأت  ال  ُلیِمُک ! ای 

.یشاب ام  زا  ات  ریگم  ارف  ام  زا  زج  ار ) فراعم  ! ) لیمک يا 

: دنیامرف یم  نافراع  يالوم  زاب  و 

(2) ِرمَألا ؛ ُءایِض  ِمکُحلا َو  ُباوبَا  ِتیَبلا  َلهَا  انَدنِع  ِتاِملَکلا َو  ِمامَت  ِتادِعلا َو  ِمامتِإ  ِتالاسِّرلا َو  َغیلبَت  ِلُع  ُتمّ دََقل  ِهللااَت 

22 ص :

ص 171. مق ، لاس 1363 ، نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  لوقعلا ، فحت  - 1
هبطخ 120. ص 176 ، مق ، ق.ه ، پاچ 1414  لاس  ترجه ، تاراشتنا  حلاص ، یحبص  یقیقحت  هغالبلا ، جهن  - 2
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تمکح باوبا  هدش و  میلعت  نم  هب  یهلا  فراعم  مولع و  تاملک و  مامت  اه و  هدعو  مامتا  یغیلبت و  ياه  مایپ  ندناسر  مسق ، ادـخ  هب 
.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  دزن  ایند  نید و  رما  ياه  ییانشور  و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

(1) انِریَغ ؛ ِهورُِعب  ٌکّسَِمتُم  َوُه  اِنتَعیش َو  نِم  ُهَّنَأ  َمَعَز  نَم  َبَذَک 

.دیامن ام  ریغ  يوس  هب  ور  تسا و  هتسج  ام  ریغ  هب  کسمت  لاح  نیع  رد  هتشادنپ و  ام  هعیش  ار  دوخ  هکنآ  دیوگ  یم  غورد 

تراهط نادناخ  ناماد  نایعیش  هک  تسا  راوازس  ایآ  مالسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  تاشرافـس  همه  نیا  اب  هک  تسا  نیا  نخـس  لاح 
؟! دنریگب ار  نارگید  ناماد  دننک و  اهر  ار  مالسلا  مهیلع 

نانیا زا  ار  دوخ  دـیاقع  هک  تسا  نیا  نخـس  هکلب  دوشن ؛ هعلاطم  يرـشب  ناـفرع  هصرع  ناـگرزب  نیا  راـثآ  هک  تسین  نیا  روظنم  هتبلا 
مهیلع تراهط  تمصع و  نادناخ  عبات  دیاقع  رد  هکنیا  طرش  هب  یبرع  نبا  ياه  هشیدنا  راکفا و  اب  ندش  انشآ  هعلاطم و  الا  میریگن و 

.دشاب مه  دیفم  یعضاوم  رد  اسب  هچ  هکلب  درادن ؛ يداریا  ملع  لها  يارب  اهنت  هن  میشاب  مالسلا 

اب قیبطت  لباق  يو  نانخـس  زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  هدهاشم  دوش  هاگن  یبرع  نبا  نافرع  هب  تقد  هدـید  اب  رگا  هک  دـنیوگ  یم  یخرب 
.دشاب یم  تایاور  تایآ و 

: تفگ دیاب  باوج  رد 

اما درک ؛ نینچ  دـیاب  هک  تسا  نیا  فاـصنا  درک ، هجوـم  یملع  تسرد و  تاـهیجوت  اـب  ار  يو  لاـثما  یبرع و  نبا  نخـس  ناوـتب  رگا 
رد یبرع  نبا  لاثم : ناونع  هب  .دـشاب  یمن  هیجوت  لباق  ناونع  چـیه  هب  كولـس  ریـس و  هصرع  ناگرزب  نیا  نانخـس  زا  يرایـسب  ًاتقیقح 

هاگنآ مالـسلا -  هیلع  نوراه  شردارب  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دـیدش  دروخرب  هک  دراد  اعدا  هینوراه  ّصف  رد  مکحلا  صوصف  باتک 
رطاخ هب  دنا -  هدش  تسرپ  هلاسوگ  يو  موق  دید  تشگرب و  رفس  زا  هک 
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رد دومن ! یم  یتسرپ  هلاسوگ  راکنا  لیلد  نیمه  هب  تشادن  عاّستا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دـننام  شبلق  مالـسلا  هیلع  نوراه  هک  دوب  نیا 
هک نخـس  نیا  لاح  دـناد !! یم  ادـخ  شتـسرپ  ار  هلاسوگ  شتـسرپ  يو  تسا ؛ یتسرپادـخ  نیع  یتسرپ  هلاـسوگ  یبرع  نبا  هاگدـید 

!؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم  یهیجوت  هچ  تسا  نآرق  تایآ  اب  ریاغم  ًالماک 

یفرعم تاجن  لها  ار  وا  نوعرف ، ندـش  رـش  هب  تبقاع  تکاله و  رد  ینآرق  صوصن  دوجو  اب  هیوسوم  ّصف  رد  باتک  نیمه  رد  اـی  و 
! دنک یم 

يزاب بش  همیخ  کسورع  نامه  ار  اه  ناسنا  ام  لاثم  دـنک و  یم  حرطم  ار  قلطم  ربج  هب  هدـیقع  هیکم  تاحوتف  باتک  نامه  رد  ای  و 
.تسا هدش  دقن  ثحب و  لماک  تروص  هب  هعومجم  نیا  رد  هک  رگید  دروم  اههد  درادن و  دوخ  زا  يرثا  تکرح و  چیه  هک  دناد  یم 

یبلق قیقر و  یـسفن  قیرظ و  یقوذ  هب  جایتحا  ینافرع ، رارـسا  فراعم و  كرد  دـنیوگب : تسا  نکمم  یبرع  نبا  نارادـفرط  زا  یخرب 
نافلاخم لیلد  نیمه  هب  دوش ، هدیبات  بلق  رب  بلاطم  نیا  مهف  ات  دوش  هدنارذگ  كولس  ریس و  لحارم  ادتبا  تسیاب  یم  دراد و  فیطل 

.دنتسه فراعم  نیا  جوا  مهف  زا  زجاع  نادقتنم  و 

هیبش ای  اهاعّدا و  عون  نیا  زا  دناوت  یم  یتدیقع  شور  هلحن و  ره  رد  یعدـم  ره  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا ؛ نشور  اعدا  نیا  يرابتعا  یب 
اریز تشاد ، دهاوخن  ار  اه  شور  دیاقع و  نیا  نوماریپ  وگتفگ  ثحب و  قح  یقح ، هدنیوج  ای  ققحم و  چیه  رگید  دـشاب  هتـشاد  اهنیا 

.دوب دهاوخ  مهتم  ادتبا  زا  اهنآ ، دقن  تروص  رد 

دوخ ياعدم  تابثا  يارب  ًاتیاهن  لوادتم ، نافرع  رد  هک  تسا  نیا  دوش  هراشا  نآ  هب  همدـقم  نیا  رد  تسا  مزال  هک  یمهم  رایـسب  هتکن 
تابثا عون  نیا  ناوت  یمن  هک  تسا  ملسم  .دنوش  یم  نارگید  دوخ و  تافشاکم  نایب  هب  لسوتم  دوجو  تدحو  ثحب  رد  صوصخ  هب 

ینامحر اهایؤر  تافـشاکم و  ایآ  هک  تشاد  ناـنیمطا  ناوت  یمن  هفوصتم  اـفرع و  دوخ  لوق  هب  یتح  ًـالوا : اریز  دـش ؛ اریذـپ  ار  اعدـم 
تافشاکم هک  يرابتعا  نامه  دنشاب و  اهنآ  تایرظن  در  رد  یتافشاکم  یعدم  دنناوت  یم  زین  نیفلاخم  ًایناث : یناطیش ؛ ای  تسا و 
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هفـشاکم باوخ و  ایؤر ، هک  تسا  ملـسم  تروص  ره  رد  ًاـثلاث : دـشاب ، هتـشاد  زین  نیفلاـخم  تافـشاکم  ار  راـبتعا  ناـمه  دراد  نیتبثم 
.تسین تجح 

هلیـسو نیدـب  ات  دـنرب  یم  مان  دـنا ، هدوب  يو  عفادـم  هک  هعیـش  ياـملع  زا  یخرب  زا  یبرع ، نبا  دـیاقع  نداد  هولج  هجوم  يارب  یخرب 
.دنهد هولج  هجوم  ار  شدیاقع 

يو عفادم  هعیش  ياملع  زا  یخرب  رگا  ًایناث : اه ، تیصخش  هن  دیجنـس  قح  دوخ  اب  دیاب  ار  حیحـص  دیاقع  ًالوا : تفگ : دیاب  باوج  رد 
قح دوخ  شجنـس ، كالم  لاح  ره  هب  .دنداتـسیا  شدـیاقع  يو و  لـباقم  رد  اـملع  زا  يرتشیب  دادـعت  هک  مینیب  یم  نینچمه  دـندوب ،

.تسین يدیلقت  یتدیقع  لئاسم  و  اه ، تیصخش  هن  تسا 

درادن هیجوت  هار  چیه  هک  هناگ -  هس  ءافلخ  دیجمت  فیرعت و  رد  ًاصوصخ  يو -  نانخـس  زا  یخرب  یبرع  نبا  نارادفرط  يدراوم  رد 
.تسا یبرع  نبا  راثآ  تافیرحت  زا  دنیوگ  یم  ای  دننک  یم  هیقت  رب  لمح  ای  ار 

: تفگ دیاب 

نخس يا  هدیقع  زا  مئاد  يا  هدنسیون  رگا  اما  دشاب ؛ يا  هدنسیون  راثآ  رد  ردان  تروص  هب  هک  درک  هیقت  رب  لمح  ناوت  یم  ار  يدراوم 
یبرع نبا  لاثم -  ناونع  هب  دننک ؛ یمن  هیقت  رب  لمح  ار  دروم  نآ  ملع  لها  القُع و  دنک  هماقا  نآ  تیناقح  يارب  لالدتـسا  ای  دـیوگ و 

یتح دـیوگ و  یم  نخـس  نیخیـش  بقاـنم  لـئاضف و  زا  مئاد  تسوا  باـتک  نیرتروهـشم  نیرتگرزب و  هک  هیکم  تاـحوتف  باـتک  رد 
- ؛ دـنک یم  یفرعم  موصعم  ار  مود  هفیلخ  هک  دور  یم  شیپ  اج  نآ  اـت  دریگ و  یم  مادختـسا  هب  روظنم  نیا  يارب  ار  یلعج  ثیداـحا 
یم یفرط  یب  ِفصنم  ققحم  مادـک  يا  هدرتسگ  بلاطم  نینچ  دوجو  اـب  دنتـسین -  لـئاق  نادـب  زین  تنـس  لـها  دوخ  یتح  هک  يزیچ 

!؟ دهدب ار  هیقت  لامتحا  دناوت 

ای بلاطم  رگا  نیاربانب  تسا ؛ یمیدق  یطخ  ياه  هخـسن  تسا  كالم  هراب  نیا  رد  هچنآ  خـیرات ، ملع و  هصرع  رگـشهوژپ  ره  دزن  رد 
.دوب دهاوخ  قیقحت  ملع و  لها  شریذپ  دروم  بلاطم  نآ  دوش ، تفای  يا  هدنسیون  یطخ  ياه  هخسن  نیرتربتعم  رد  یبلاطم 
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: مییوگ یم  حیضوت  نیا  اب 

هنومن ناونع  هب  تسا ؛ دوجوم  یطخ  خسن  نیرتربتعم  رد  دنناد ، یم  وا  تافیرحت  وزج  یبرع  نبا  نارادـفرط  زا  یخرب  هک  یبلاطم  نآ 
هب هعیـش  دوهـش  هعیـش و  هب  یبرع  نبا  یـشاحف  نیهوت و  دـنبات ؛ یمن  رب  ار  يو  ندوـبن  هعیـش  هک  يو  دـیاقع  ناگدـننکرواب  زا  یخرب 

تاحوتف یطخ  ربتعم  ياه  هخـسن  رد  نیهوت  نیا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنرب ، یم  مان  يو  راثآ  تافیرحت  وزج  ار  كوخ  تروص 
.اه يرواد  شیپ  تابصعت و  يور  زا  هن  دومن  ثحب  تفگ و  نخس  هناسانشراک  هناملاع و  دیاب  لاح  ره  هب  .تسا  دوجوم  هیکم 

و دنک ، یم  تراسج  نیهوت و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  هب  یفرط  زا  هک  یبرع  نبا  نانخـس  هب  ناوت  یم  ایآ  تفگ : دیاب  نونکا 
یفرعم ادخ  يایلوا  زا  ار  تسا  صاخ  ماع و  دزنابز  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  يزیرنوخ  رد  هک  یـسابع  لکوتم  لاثما  رگید  فرط  زا 

!!؟ تسناد ادخ  يایلوا  زا  ار  يو  درک و  دامتعا  دنک ، یم 

یهلا و يافرع  رباکا  زا  درب ، یم  مان  هعیش  فیاوط  نیرت  فرحنم  وزج  ار  یماما  هدزاود  نایعیش  شتاحوتف  رد  هک  یسک  ناوت  یم  ایآ 
(1) دومن !!؟ يو  دیاقع  نداد  هولج  هجوم  رد  یعس  ناوت  مامت  اب  دز و  هنیس  هب  ار  يو  گنس  مئاد  تسناد و  تالامک  بحاص 

چیه ياج  هک  دوش  یم  هدید  نادـجو  لقع و  اب  هکلب  عرـش ؛ اب  يراکـشآ  ياه  تفلاخم  یبرع  نبا  نانخـس  رد  هکنیا  بلطم  هصالخ 
.درادن یلقع  یملع و  هیجوت  هنوگ 

هتفرگ رارق  یسررب  دروم  لقع  نادجو و  تیروحم  اب  بصعت و  نودب  ثحابم  هدش ، هدافتسا  ربتعم  عبنم  اههد  زا  هک  هعومجم  نیا  رد 
.دوش تقیقح  ناگدنیوج  داشرا  یهاگآ و  ببس  هللا  ءاش  نإ  هک  تسا  دیما  و  تسا ،

زیزع ناگدنناوخ  زا  تسا و  ملاسان  دیاقع  تافارحنا و  اب  هزرابم  تقیقح و  قح و  هعاشا  هدنـسیون  روظنم  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
رد .دـننکن  شومارف  دوخ  ریخ  ياعد  زا  ار  فلؤم  دـنناوخب و  بصعت  نودـب  تقد و  اب  ار  هعومجم  نیا  بلاـطم  دوش  یم  تساوخرد 

نایاپ
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رکـشت و لامک  دندومن  يرای  هعومجم  نیا  هیهت  رد  ار  بناجنیا  هک  يدـنمجرا  دـیتاسا  یمامت  تامحز  زا  هک  مینیب  یم  مزال  دوخ  رب 
.میامنب ار  نانتما 

نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  قیفوتلا و  هللا  نم  و 

این ّبیط  نسحم  دیس 

ناریا رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مرح  نیموس  زاریش 

مظعملا 1432 نابعش  اب 19  ربارب  هامریت 1390 
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یبرع نبا  یناگدنز  حرش  - 1

متاح نب  هللادـبع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  رکبوبا ، دـیآ -  یم  رب  مهم  راثآ  یخرب  زا  هک  هنوگ  نآ  يو -  لماک  ماـن 
زا يو  هداوناـخ  .دـش  دـلوتم  ینونک ) يایناپـسا   ) سلدـنا ياهرهـش  زا  یکی  هیـسرم »  » رهـش رد  .ق.ه  لاـس 560  هب  يو  .تـسا  یئاـط 
زا هللااب ، دجتـسملا  تفالخ  نامز  رد  وا  .دـندوب  رادروخرب  فافک  دـح  هب  زین  ینطاب  يرهاظ و  هاـج  تنکم و  زا  راـید و  نآ  نارادـمان 
دای تبث و  هللااب  دجنتـسملا  فسوی  رفظملاوبا  هفیلخ  ار  وا  لـماک  ماـن  یبرع  نبا  اهدـعب  دراذـگ ؛ دوجو  هصرع  هب  اـپ  یـسابع ، ياـفلخ 
مهم .تسا  یبرع » نبا   » مان هب  رتشیب  يو  راهتـشا  اما  دنا ؛ هدـناوخ  هقارـس » نبا   » مه یخرب  و  نوطالفا » نبا   » ار يو  یخرب  .تسا  هدرک 

يو داتـسا  هک  تسا  یبقل  نیا  اـیوگ  تسا و  ربـکا » خیـش   » دـنا هدرک  داـی  نآ  زا  هوژپ  فوصت  ناـققحم  هک  هنوگ  نآ  يو  بقل  نیرت 
.دنا هتسناد  عیاش  يو  نادیرم  ناعبات و  يوس  زا  ار  بقل  نیا  زین  یخرب  تسا ؛ هدرک  اطعا  يو  هب  یناسملت » نیدموبا  »

هداد تبـسن  وا  هب  یلاع  شوخ و  یباقلا  دنا  هدوب  وا  نادنمتدارا  زا  هک  یخرب  .دراد  رایـسب  باقلا  هک  تسا  یـصاخشا  ءزج  یبرع  نبا 
دنا و هتـسناد  نیدلا » یحم   » ار وا  یخرب  اذل  دنا ؛ هدرک  يو  بیـصن  ار  باقلا  نیرتدب  دنا  هتـشاد  ینمـشد  يو  اب  هک  مه  یخرب  دـنا و 

دوبان هدنرب و  نیب  زا  يانعم  هب  هک  نیدلا - » تیمم   » و نیدلا » یح  ام   » ار يو  دنا  هتـسناد  یفارحنا  ار  شدیاقع  راکفا و  هک  زین  یخرب 
.دنا هدیمان  تسا -  نید  هدننک 

29 ص :
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باسح هب  هیلیبشا »  » رد برغ  ناطلـس  ناکیدزن  زا  هدوب و  دوخ  نارود  فوصت  دهز و  نارادـمان  زا  دـمحم » نب  یلع   » یبرع نبا  ردـپ 
.تسا هدش  لقتنم  هیلیبشا  هب  هیسرم  زا  .ق.ه  لاس 568  هب  هدمآ و  یم 

.درب یم  مان  تریصب  تمارک و  بحاص  ادخ و  درم  ار  يو  تسا و  هدرک  دای  یگرزب  هب  دوخ  ردپ  زا  شراثآ  رد  یبرع  نبا 

یم رب  تاحوتفلا »  » رد یبرع  نبا  هتـشون  زا  هک  هنوگ  نآ  تسا و  هتـشاد  باـستنا  راـصنا  هب  هدوب و  نـالوخ »  » هلیبق زا  یبرع  نبا  رداـم 
.تسا (1) هدوب  رون »  » شردام مان  دیآ 

رد ار  ینوگانوگ  ياه  شناد  هدرک و  يرپس  شزومآ  يریگارف و  رد  ار  رمع  رتشیب  هک  تسا  يدودـعم  هفوصتم  اـفرع و  زا  یبرع  نبا 
هتفرگ و ارف  نامز  نآ  نارادـمان  زا  ار  فوصت  نافرع و  ثیدـح ، هقف ، شناد  وا  تسا ؛ هدرک  قیفلت  عمج و  مه  اب  نطاب  رهاظ و  هزوح 

.تسا هدومن  ار  يددعتم  دیتاسا  يدرگاش 

روحم ود  رب  دوب  فوصت  هب  دورو  زا  سپ  ًاـمومع  هک  اهرفـس  نیا  تفر ، یم  ترفاـسم  هب  مادـم  هدوب و  رفـسلا  ریثـک  يدرف  یبرع  نبا 
.دوب فوصت  تقیرط و  ناریپ  خیاشم و  ندید  ملع و  بسک 

رهـش نیرت  گرزب  هیطرق -  برغ  رد  عقاو  هیلیبـشا  هب  هیـسرم ، دوخ ، هاـگداز  زا  هک  دوـب  دوـخ  هداوناـخ  هارمه  هب  يو  رفـس  نیتـسخن 
ناریپ و ناگرزب و  زا  يرایـسب  .تسا  یبرع  نبا  یگدنلاب  دشر و  لحم  هیلیبشا  .تسا  هتفرگ  تروص  یگلاس  تشه  نس  رد  سلدنا - 

.تسا هدرک  تکرش  ناشسالک  سرد و  رد  هدید و  اج  نآ  رد  ار  فوصت  خیاشم 

يو دوجو  رد  ار  یفرگـش  ریثأـت  يو  هتفگ  هب  تاـقالم  نآ  هدومن و  تاـقالم  اـج  نآ  رد  هک  یملع  ياـه  هرهچ  نیرت  گرزب  زا  یکی 
.تسا یسلدنا  دشر » نبا   » راید نآ  روهشم  فوسلیف  تسا ، هتشاذگ 

تصش دودح  هک  .ق.ه  لاس 620  رد  زاجح  سدق ، قارع ، رـصم ، نوچ  ییاه  نیمزرـس  هب  دوخ  ینالوط  ياهرفـس  زا  سپ  یبرع  نبا 
ینکس قشمد  رد  تسا  يو  یگلاس 

30 ص :
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رد ماجنارس  درب و  یم  رس  هب  نآ  رد  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  ات  هک  تسا  قشمد  نامه  رد  خیش  تنوکـس  ناکم  نیرخآ  .دنیزگ  یم 
.دوش (1) یم  نفد  نویساق »  » هوک هنماد  رد  دبای و  یم  تافو  ق.ه  لاس 638 

ناینب نیرت  هتـسجرب  نیرت و  گرزب  ناوت  یم  ار  وا  تسا و  هدوب  دوخ  رـصع  ناـیفوص  دمآرـس  يرظن  ناـفرع  فوصت و  رد  یبرع  نبا 
ياه هشیدنا  ریثأت  تحت  کلسم  یفوص  نادنمشیدنا  نافرع و  یمامت  دعب  اه  نرق  ات  هک  تسناد  مالسا  خیرات  رد  ینافرع  هفسلف  راذگ 

.دنا هدوب  وا 

: درک میسقت  هنوگ  نیدب  ناوت  یم  هک  دنا  هتشاد  یفلتخم  عضاوم  ملع  لها  املع و  يو  دروم  رد 

.دنا هدرک  ریفکت  ار  وا  يواخس و ...  ینازاتفت ، لثم  قشمد ؛ ياملع  هژیو  هب  یهورگ  - 1

.دنا هتسناد  نیدهتجم  املع و  افرع ، ءایلوا ، ناگرزب  زا  ار  وا  یناروک و ...  یسلبان ، يدابآزوریف ، لثم  يا  هدع  - 2

مارح ار  وا  ياه  باتک  هب  ندرک  هاگن  یلو  دنتـسه ؛ وا  تیالو »  » هب دقتعم  یفکـصح و ...  یطویـس ، نیدلا  لالج  نوچ  يا  هتـسد  - 3
.دنناد یم 

نایعیـش هلمج  زا  ار  يو  هعیـش -  فورعم  ياملع  زا  نینمؤملا ، سلاجم  باتک  بحاص  يرتشوش -  هللا  رون  یـضاق  نوچ  يا  هراـپ  - 4
.دنناد (2) یم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ناصلخم  مالسلا و  هیلع  یلع 

ار يو  هعیـش -  هتـسجرب  ياملع  زا  هللا -  همحر  یلیبدرا  سدـقم  هللا و  همحر  یلماع  رح  خیـش  همالع  ریبک  ثدـحم  نوچ  یناسک  - 5
.دنا هتشون  باتک  وا  تمذم  رد  هتسناد و  فرحنم 

: تسا هدرک  فیصوت  نینچ  ار  وا  يرهطم  داتسا  موحرم 

نودـب .درک  ریقحت  ار  نانآ  تشاد و  هضرع  هفـسالف  لـباقم  رد  دروآرد و  بتکم  کـی  تروص  هب  ار  ناـفرع  یبرع  نب  نیدـلا  یحم 
رد يرظن  نافرع  ردپ  کش 

31 ص :

ص 40. يدمحم ، مظاک  يرظن ،» نافرع  ملاع  گرزب  یبرع  نبا   » باتک زا  سابتقا  - 1
ص 148. نادئاق ، رغصا  هیروس ، یتحایس  یترایز  نکاما  - 2
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ریظن یب  يرظن  نافرع  رد  مه  هتشاد و  خسار  مدق  یلمع  نافرع  رد  مه  وا  .تسا  راگزور  هبوجعا  نیا  یبرع ، نب  نیدلا  یحم  مالـسا ،
.تـخیگنارب دـنه -  ناریا و  ماـش و  رـصم و  اـت  هـتفرگ  سلدـنا  زا  مالــسا -  ناـهج  رد  یناـفرع  ییاـغوغ  نیدـلا  یحم  .تـسا  هدوـب 

يزاریـش و ظفاح  يرتسبـش ، دومحم  یخلب ، يولوم  یناشاک ، قازرلادـبع  يرـصیق ، دوواد  يرـصم ، ضراف  نبا  يونوق ، نیدـلاردص 
.دنتسه (1) وا  بتکم  نادرگاش  زا  یگمه  یماج 

32 ص :

ص 148. هیروس ، یتحایس  یترایز  نکاما  زا  لقن  هب  دعب ؛ هب  ص 30  زار ، هگاشامت  - 1
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یبرع نبا  دیتاسا  - 2

هراشا

ار اهنآ  زا  يرایـسب  شدوخ  هک  هدرک  ذّملت  هدومن و  كرد  ار  يرایـسب  خیاشم  دیتاسا و  رـضحم  یبرع  نبا  دـش  رکذ  هک  هنوگ  نامه 
یم يا  هراشا  یبرع  نبا  خیاشم  دیتاسا و  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  .تسا  هدومن  دـیجمت  اهنآ  زا  هدرب و  مان  هّیکملا » تاحوتفلا   » باتک رد 

.دوش

ینیرع سابعلاوبا 

راـثآ رد  هدرک و  تاـقالم  ار  وا  فوصت  تقیرط  هب  ندـش  دراو  زا  سپ  یبرع  نبا  هک  تسا  یناـسک  نیلوا  وزج  یبیرع »  » اـی ینیرع » »
: دسیون یم  خیش  نیا  هرابرد  تاحوتف  رد  تسا ؛ هدرب  راک  هب  یلاع  تالامک  وا  فصو  رد  هدرب و  مان  رایسب  يو  زا  دوخ 

ياراد وا  .ما  هدرب  اـه  هرهب  وا  زا  ما  هدیـسر  شتمدـخ  هب  نم  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  تسا  سلدـنا  برغ  رد  اـیلع »  » هقطنم زا  هک  وا 
مان هتـسیاش  ییادخ  ماقم  رد  دنوادخ  هک  تسا  دیع  مان  هتـسیاش  نانچ  یگدنب  ماقم  رد  وا  .تسا  هار  نیا  رد  راوتـسا  مکحم و  یمدـق 

.تسا (1) قح 

.تسا هتفگ  انخیش »  » ار وا  تاحوتف  رد  هتفرگ و  رایسب  ياه  هرهب  وا  دوجو  زا  هتفایرد و  هیلیبشا  رد  ار  وا 

33 ص :

ص 539. ج 3 ، هیکم ، تاحوتف  - 1
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هدوب و دروم  یب  هتبلا  هک  هتشاد  مه  یشلاچ  گرزب  خیـش  نیا  اب  هاگ  دیآ  یم  رب  تاحوتف  رد  یبرع  نبا  تاملک  هصالخ  زا  هک  نانچ 
ای دشاب  سابعلاوبا  نامه  ًاعقاو  ایآ  هک  تسین  مولعم  دنچ  ره  .تسا  هدرک  یم  تفایرد  فرگش  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  خساپ  تعرـس  هب 

.تسوا (1) مه  هک  دیآ  یم  رظن  هب  يوق  لامتحا  هب  یلو  ریخ ؟

: دیوگ یم  شداتسا  نیلوا  هرابرد  سفنلا » هبساحم  یف  سدقلا  حور   » هلاسر رد  يو 

دراو هیلیبشا  هب  نوچ  هک  دوب  یبیرع » دمحا  رفعجوبا   » مدرک تاقالم  هللا  یلا  قیرط  هب  دورو  كولـس و  يادتبا  رد  هک  یـصخش  نیلوا 
هجوت يزیچ  هب  ادخ  زج  هک  یعون  هب  مدید  ادـخ  رکذ  رد  قرغ  ار  وا  مدـش  لخاد  وا  رب  نوچ  متفر و  شرادـید  هب  همه  زا  شیپ  دـش ،

؟ يا هدرک  هللا  یلا  قیرط  كولـس و  مزع  تفگ : ارم  مهاوـخ ، یم  هچ  هک  تسناد  دـش و  هجوـتم  مدرک  ادـص  ماـن  هب  ار  وا  درک ، یمن 
.دومن (2) داشرا  ارم  سپ  تسادخ ؛ زا  تابثا  تسا و  مزع  هدنب  زا  اما  يرآ ! هک  متفگ 

ینافرع كولس  رد  ار  لئاسم  زا  يرایـسب  یبرع  نیا  هدوب و  يونعم  كولـس  ینافرع و  لئاسم  رد  یبرع  نبا  ملعم  مه  یبرم و  مه  يو 
.تسا هدومن  بسک  وا  زا 

یناسملت ثوغ  نیدموبا 

هتفرگ رارق  یبرع  نبا  میرکت  شیاتـس و  دروم  دـح  زا  شیب  هک  هدوب  یبرع  نبا  راـگزور  خـیاشم  نیرتگرزب  وزج  یبرغم » نیدـم  وبا  »
.تسا هدش  هدوتس  وا  يالاو  نأش  هدش و  دای  وا  زا  یخیش  ره  زا  شیب  دیاش  تاحوتف  باتک  رد  تسا ؛

هک .ق.ه  لاس 590  رد  يوق  لامتحا  هب  یبرع  نبا  .تسا  هدش  یم  هدناوخ  بیعش »  » مان هب  ایوگ  هدوب و  هیاجب »  » نکاس نیدم  وبا  خیش 
رع نبا  رظن  رد  درک ، تاقالم  ار  نیدموبا  دوب ، هتفر  هیاجب  هب 

هک تسا  لزنم  دنچ  ياراد  تسا و  بیغ » لاجر   » زا نیدموبا  یب 

34 ص :

ص 48. يدمحم ، مظاک  يرظن ، نافرع  ملاع  گرزب  یبرع  نبا  - 1
صص 67 و 66. سدقلا ، حور  هلاسر  حرش  - 2
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(2) مُهرَذ » َّمث  ُهللا  ُِلق   » لزنم رد  نکاس  ار  وا  تاحوتف  زا  رگید  ياج  رد  تسا و   (1) ُکلُملا » ِهِدَِیب  يذَّلا  َكَراَبَت   » اهنآ زا  یکی 

.دهدب شیامن  دنتسه ، هک  نانچ  نآ  دیاش  ار  ءایـشا  همه  دناوت  یم  هک  تسا  یلقیـص  فاص و  هنیآ  یبرع  نبا  رظن  رد  نانچ  نیدموبا 
.تسا عرو  هغلابم  هک  دناد  یم  نیعرو »  » باطقا نانوچ  ار  خیش  نیا  حرش  یبرع  نبا 

راکفا هباشت  نایب  رطاخ  هب  هاگ  یماطـسب و  ریپ  اب  وا  نأش  شجنـس  رطاخ  هب  هاگ  تسا ، هدمآ  دیزیاب  هارمه  هب  اج  دنچ  رد  نیدموبا  مان 
زا هن  دوش ، هتفرگ  تسا  دـیواج  هدـنز  هک  یلزا » ّیح   » زا دـیاب  هک  تسا  نآ  ملع  باـب  رد  ود  ره  رظن  هلمج  زا  نادـیرم ؛ يارب  ناـشیا 

.دننک (3) یم  تیاور  ناگدرم  زا  هک  یناسک 

: دسیون یم  یبرع  نبا 

هنهک تشوگ   ) دیدق میهاوخ  یمن  ام  تفگ : یم  وا  درک ، تیاور  ینالف  زا  ینالف  زا  ینالف  دـش ، یم  هتفگ  نیدـموبا  خیـش  هب  هاگره 
.دندروخ هزات  تشوگ  اهنآ  دینک ، اهر  ار  نامهب  نالف و  .دـینک  تیاور  ناتراگدرورپ  زا  .دـیروایب  هزات  تشوگ  میروخب ، هدیکـشخ )

.تسا (4) هدشن  هتسب  مه  تارشبم  یهلا و  ضیف  باب  تسا ، ندرگ  گر  زا  رت  کیدزن  امش  هب  وا  تسا ، هدرمن  بهاو  دنوادخ 

نینچمه .دناوخ (5) و  یم  هوکش  اب  ار  وا  نخس  دازآ و  ار  شمالک  حیحص ، ار  شفشک  هتسناد ، تعامج  ماما  ار  نیدموبا  یبرع  نبا 
.دومن یم  دادملق  نافرع  رباکا  زا  خویشلا و  خیش  نیقیلا ، يوق  ار  وا 

35 ص :

هیآ 1. (، 67  ) کلم هروس  - 1
هیآ 91. (، 6  ) ماعنا هروس  - 2

.میا هدرک  ثحب  نآ  زا  ادخ ، زا  مولع  میقتسم  نتفرگ  ناونع : تحت  هرامش 29  رد  هک  تسا  یفارحنا  هاگدید  نیا  - 3
ص 280. ج 1 ، هیکم ، تاحوتف  - 4
ص 648. ج 2 ، هیکم ، تاحوتف  - 5
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یبطرُق همطاف 

نیا تسا و  هدرک  تمدخ  ار  وا  هدوب و  وا  رـضحم  رد  لاس  ود  یبرع  نبا  هچ  دشاب ، هتـشاذگ  یبرع  نبا  رب  يدایز  ریثأت  دیاش  نز  نیا 
هک ییاج  ات  تسا  هدوب  دنم  هقالع  هتشاد ، هک  یناوارف  تیارد  شوه و  هطساو  هب  یبرع -  نبا  هب  اما  هتشاد  رایـسب  نادیرم  هکنآ  اب  نز 
رد ناققحم  هرمز  رد  ار  يو  یبرع  نبا  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  همطاـف  .تسا  هدرک  یم  یقلت  وا  یناـحور  يونعم و  رداـم  ار  دوخ 

تـالاح و هتفگ و  نخـس  دارفا  نیا  زا  لیـصفت  هب  هیکم  تاـحوتف  مکی  هاـجنپ و  باـب  رد  یبرع  نبا  .دـناد  یم  نـمحرلا » سَفن   » لزنم
.دنتسه لزنم  نیا  رد  هک  تسا  هدرمشرب  ار  نادرم  نانز و  زا  یخرب  تسا و  هدرک  حیرشت  ار  ناشیا  لامعا 

يو تارابع  رد  هدـش و  یم  هدـید  یناوج  لامج و  تیاـغ  رد  یبرع  نبا  رظن  رد  یلو  هدوب  لاـس  وا 95  نس  هک  نآ  اب  یبطرق  همطاـف 
ار وا  لامج  نسح و  هرهچ و  یخرـس  ای  يدیفـس  هدرک ، میـسرت  ار  وا  ینطاب  يامیـس  توارط و  یباداش ، لاح  نیع  رد  نس و  دودـح 

.تسا (1) هلاس  هدراهچ  يرتخد  نانوچ  وا  رظن  رد  ییابیز  طرف  زا  هدوتس و 

نبا رظن  رد  وا  هروس  هدـمآ و  یم  باسح  یب  تمحر  هیاـم  هدوب و  تاـمارک  بحاـص  نیحلاـص و  رباـکا  زا  نز  نیا  یبرع  نبا  رظن  زا 
.تسا (2) هدناسر  یم  ماجنا  هب  هفیرش  هروس  نآ  هطساو  هب  ار  گرزب  تفگش و  ياهراک  هک  تسا  هدوب  باتکلا » هحتاف   » یبرع

باتک رد  دیتاسا  نیا  زا  يرایسب  زا  یبرع  نبا  .دندش  یم  بوسحم  یبرع  نبا  خویـش  نادشرم و  هلمج  زا  يرایـسب  ناسک  اهنیا  زا  ریغ 
.تسا هتفگ  نخس  نانآ  نافرع  تاماقم و  زا  هدرب و  مان  هیکم  تاحوتف 

36 ص :

ص 347. ج 2 ، هیکم ، تاحوتف  - 1
ص 135. نامه ، - 2
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یبرع نبا  راثآ  - 3

هراشا

دننآرب یخرب  .دراد  دوجو  اه  هتشاد  راکفا و  تبث  اه و  هتشون  نتشاد  هرابرد  خیاشم  نایم  یشحاف  فالتخا  فوصت  نافرع و  ملاع  رد 
هدهاجم تضایر و  رثا  رب  دزاس و  یلاخ  ار  نهذ  بلق و  دریگب و  هلصاف  نآ  تباتک  اه و  لاق  لیق و  يروص و  ملع  زا  دیاب  کلاس  هک 

ار شیوخ  كولـس  اه و  تضایر  لصاح  دریگب و  ارف  دـیاب  ار  يرهاظ  شناد  یمدآ  هک  دـننآرب  مه  یخرب  ددرگ و  لـئان  تاـماقم  هب 
.دناسرب نارگید  تسد  هب  دنک و  تبث 

يا هعومجم  تروص  هب  ار  شیوخ  كولـس  تاضایر و  لصاح  داـیز  قاـیتشا  هقـالع و  اـب  هک  تسا  یناـسک  نیرتگرزب  زا  یبرع  نبا 
تایبرجت شیوخ  نوگانوگ  ياهرفس  كولـس و  یگدنز ، نارود  مامت  رد  ًابیرقت  یبرع  نبا  تفگ  ناوت  یم  .تسا  هدومن  تبث  نودم 

کچوک و ياه  هلاسر  زا  هک  دنا  هتشون  دلج  دصناپ  دودح  ات  ار  يو  راثآ  دادعت  .تسا  هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  ار  شیوخ  ینافرع 
ترثک .دنا  هتفگ  رتمک  ار  نآ  دادعت  ناققحم  زا  یخرب  هک  دنچ  ره  .دوش  یم  لماش  ار  يدـلج  دـنچ  ياه  باتک  ات  يا  هحفـص  دـنچ 

ماهلا و قیرط  زا  شا  هتـشون  نالف  هک  دراد  اعدا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  يو  نینچمه  .دراد  خیـش  عیـسو  شناد  زا  ناشن  اه  هتـشون  نیا 
.تسا هدوب  یبیغ  هجوت 

نیرت هدـمع  نآرق  هک  دـیمهف  ناوت  یم  تسا ، هدـش  داهـشتسا  دای و  ینآرق  تایآ  زا  روفو  هب  یبرع  نبا  ياـه  هتـشون  رد  هک  اـجنآ  زا 
، دیآ یم  باسح  هب  وا  ياه  هتشون  نداد  مظن  رد  باتک 

37 ص :
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راک هب  تسا  نآ  حیرـص  صن  هکلب  رهاظ ؛ فلاخم  هک  نوگانوگ  ياه  لیوأت  اب  ار  نآرق  تایآ  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  هک  اجنآ  زا  اما 
.دنا (1) هتساخرب  يو  دیدش  داقتنا  هب  نادنمشناد  املع و  زا  يرایسب  درب  یم 

هّیکملا تاحوتفلا 

دـصناپ هب  باتک  نیا  .تسا  ینافرع  میظع  فراعملا  هرئاد  شنارادفرط  لوق  هب  هک  تسا  هیّکملا » تاحوتفلا   » یبرع نبا  رثا  نیرتگرزب 
ياه شناد  قرش ، برغ و  لاح  هتشذگ و  ینافرع  ياه  تیصخش  یفرعم  فوصت ، نافرع و  لوصا  .تسا  هدش  میسقت  باب  تصش  و 

، ثیدح هقف و  زا  معا  ینید  فلتخم  لئاسم  نانآ ، ینافرع  كولـس  ایبنا و  یفرعم  كولـس ، لزانم  لحارم و  كولـس ، لها  صوصخم 
دراد اعدا  یبرع  نبا  .تسا  هدرک  تبث  هعومجم  نیا  رد  ار  دوخ  یناحور  لاوحا  اه و  هبرجت  تیاهن  رد  نآرق و  تایآ  هدرتسگ  لیوأت 

.تسا هدش  هتشرف  ماهلا  هطساو  هب  هک  يدارا ؛ هن  باتک  نیا  نتشون  هک 

: دسیون یم  باتک  نیا  هرابرد  رصن » نیسح  دیس   » مان هب  يو  ناحدام  زا  یکی 

ای یــسمره »  » لـصا زا  یتخانــش  ناـهج  دـیاقع  رت ، میدـق  ناـفوصتم  لاوـقا  یگدـنز و  زا  فوـصت ، تادــقتعم  رب  هوـالع  تاـحوتف 
عقاو رد  و  یموجن » ماکحا  « » ییایمیک تالیثمت  «، » زومر «، » رفج  » نوچمه ینطاب  مولع  هدـش ، فوصت  تایهلا  دراو  هک  ینوطالفاون » »
نیا هب  .تسا  هدش  ثحب  هدرک ، ادیپ  ءایشا  هب  تبسن  یمالسا  روصت  زرط  رد  یتروص  هب  هتـشاد و  ینطاب  گنر  هک  يرگید  زیچ  ره  زا 

ریسفت هعلاطم و  دروم  هنافوصتم  یلاوتم  ياه  لسن  طسوت  نآ  لوصف  هدوب و  ینطاب  مولع  يارب  یعجرم  هتسویپ  تاحوتف  باتک  بیترت 
تسا هدش  عقاو 

38 ص :

ثحاـبم هنومن  ناونع  هب  دوش ، یم  حرطم  يدـعب  ياـه  شخب  رد  دراد  تفلاـخم  نآرق  صن  اـب  هک  یبرع  نبا  تـالیوأت  زا  یخرب  - 1
نبا هاگدـید  زا  مالـسلا  هیلع  یبـن  حون  ناونع : تحت  هرامـش 23  یبرع ، نبا  هاگدـید  زا  نوعرف  ناوـنع : تحت  هرامـش 22  هب  طوبرم 

.مّنهج رد  يراگتسر  ناونع : تحت  هرامش 25  مالسلا ، هیلع  میهاربا  هب  یهاگآ  مدع  نداد  تبسن  ناونع : تحت  هرامش 24  یبرع ،
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.تسا (1) هدش  هتفاب  تاحوتف  شرف  نآ  اب  هک  ییاهدوپ  رات و  رب  تسا  ییاهریسفت  عقاو  رد  هک  دنا  هتشون  هراب  نآ  رد  ییاه  هلاسر  و 

زین یحورـش  باتک  نیا  .تسا  گرزب  دـلجم  راهچ  رد  نآ  نیرت  مهم  هک  دراد  يددـعتم  ياه  پاچ  یبرع  نبا  هیکم  تاحوتف  باتک 
شیانعم مان و  زا  هک  هنوگ  نامه  نآ  شراگن  عورش  .تسا  هدش  هتشون  نآ  بلاطم  زا  یخرب  رب  هک  تسا  يا  یشاوح  ًامومع  هک  دراد 

لاس ود  ات  مایا  رورم  هب  رثا  نیا  هدوب و  هلاس  هن  یس و  یبرع  نبا  هک  یماگنه  ینعی  هدش ، زاغآ  ق.ه ، لاس 599  هب  هکم و  رد  تسادیپ 
لوط هب  لاس  تفه  یـس و  نآ  شراـگن  اذـل  تسا و  هتفرگ  تروص  ق.ه ، لاـس 636  هب  نآ  متخ  .تسا  هتفاـی  هـمادا  شگرم  زا  شیپ 

.تسا هدیماجنا 

، لصفم رایـسب  باتک  نیا  .تسا  هتفرگ  تروص  ق.ه ، لاس 937  هب  ینارعش » ماما   » تنـس لها  یفوص  طسوت  تاحوتف  باتک  صیخلت 
.تسا هدروآ  ار  باتک  مامت  تاجردنم  زا  يا  هصالخ  باتک ، لصف 559  رد  خیش  هک  تسا  هنایفوص  فراعم  دیاقع و  عیمج  نمضتم 

یناسفن لاوحا  زا  تیاکح  هک  تاکن  نیا  هلمج  زا  دـنا ، هتفرگ  نآ  رب  اه  هدرخ  دـنا ، هتـسیرگن  دـقن  رظن  اب  ار  باـتک  نیا  هک  یناـسک 
نیا رد  ررکم  هکنیا  لثم  دراد ، لقن  شیوخ  لاوحا  زا  هک  تسا  تفگـش » ياهایؤر  هبیرغ و  يواعد   » باـتک دراد ، یبرع  نبا  صاـخ 
رگید ییاج  درادب ،» هلئسم  نآ  باوج  دینش و  مدیسرپ ، هقف  زا  يا  هلئسم  متشاد  هک  راوخریـش  يرتخد  زا   » هک تسا  هدرک  لقن  باتک 

زاوآ نیا  و  هللا !» کـمحری   » داد زاوآ  مکـش  نورد  زا  دز ، هسطع  رداـم  یتـقو  دوـب  رداـم  مکـش  رد  هـک  ار  یکدوـک   » دـنک یم  لـقن 
!« دندینش نارضاح  همه  هک  دوب  اسر  نانچ  كدوک 

: دسیون یم  بوک » نیرز  نیسحلادبع   » رتکد هراب  نیا  رد 

رد هک  تسا  نیا  ملسم  ردق  .تسین  هار  نآ  رد  ار  کش  ییوگ  هک  دنک  یم  نایب  توق  هب  نانچ  ار  بیرغ  يواعد  هنوگ  نیا  یبرع  نبا 
دنهاوخب هک  یناسک  طسوتم و  يداع و  ناهذا  لوقع و  هک  تسه  بیرغ  يواعد  بلاطم و  يا  هزادنا  هب  باتک  نیا 

39 ص :

ص 117. ناملسم ، میکح  هس  - 1
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یـسارکوتسیرا یعون  ییوگ  دننک و  لمحت  ار  نانخـس  نآ  دنناوت  یمن  دنرگنب ، رارـسا  زومر  هب  لیوأت  نودـب  يداع ، هدـید  هب  ار  نآ 
.تسین (1) ناسآ  باتک  نیا  بلطم  كرد  دنراد ،

مکحلا صوصف 

لوـق هب  یلو -  رـصتخم  یباـتک  تسا ؛ مکحلا » صوـصف   » باـتک تسا ، رادروـخرب  يرایـسب  تیمها  زا  هـک  یبرع  نـبا  رگید  باـتک 
یـسک رتمک  هتـشذگ ، يو  توف  زا  هک  رایـسب  ياه  نامز  لوط  رد  هک  نانچ  تسا ؛ زیمآزمر  هدیچیپ و  رایـسب  يو -  نافرع  نارادفرط 

«، يرصیق  » حرش دننام  هب  تسا ؛ نآ  مهف  يارب  ناحراش  شالت  زا  ناشن  نآ ، رب  حرش  دصکی  نتشون  اما  دوش ؛ لئان  نآ  مهف  هب  هتسناوت 
حرـش نیرتروهـشم  وزج  يونوق ،» نیدلا  ردـص  ، » خیـش میقتـسم  درگاش  ياه  هتـشون  میلاعت و  رتمهم  همه  زا  و  یماج » «، » یمزراوخ »

.تسا مکحلا  صوصف  ياه 

: دنیوگ یم  يو  نارادفرط 

ًالماک یلو  هداس  نایب  اب  دوخ  هک  لیوأت  نیا  .تسا  يوبن  ینامـسآ و  تایآ  زا  یخرب  لیوأت  ةزوح  رد  دـنلب  يراک  یبرع  نبا  صوصف 
زا نآ  حرش  دریگ  تروص  یتخس  هب  شمهف  هک  هچنآ  تسا  یهیدب  .دوش  یم  نآ  بلاطم  یمهف  رید  ببـس  تسا  هدش  هتـشون  يزمر 

.دوب (2) دهاوخ  رت  تخس  مه  نآ 

: دسیون یم  زین  دشاب  یم  هیفوص  ناعفادم  زا  یکی  دوخ  هک  بوک  نیرز  رتکد 

هک ینایب  نابز و  نوچ  تسارآ ؛ نآ  ریسفت  حرش و  نآ  زا  رت  لکشم  تسا و  لکـشم  شمهف  باتک  نیا  رد  یبرع ] نبا  نخـس  ! ] يرآ
يانعم یفرح ، ریسفت  هنوگ  ره  و  زاجم ، دیقعت و  زا  تسا  نوحشم  دراوم  بلاغ  رد  هصاخ و  تاحالطـصا  زا  تسا  رپ  دور  یم  راک  هب 

هب لوصو  دوش و  یم  راوشد  یلک  هب  نآ  بلاطم  مهف  زین  دتفا  لودع  نآ  تاحالطصا  زا  رگا  دنک و  یم  هابت  دساف و  ار  نآ 

40 ص :

ص 117. یفوص ، ثاریم  شزرا  - 1
ص 63. يدمحم ، مظاک  يرظن ، نافرع  ملاع  گرزب  یبرع  نبا  - 2
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باتک نیا  رد  فوصت  بلاطم  ییوگ  بیترت  نیدب  تسا و  لکـشم  هداعلا  قوف  بلاطم  هک  تسور  نیا  زا  تسین و  نکمم  وا  دـصاقم 
.ضماغ (1) قیمع و  يا  هفسلف  هب  تسا  هدش  لیدبت 

نیا رد  ضماغ  لـئاسم  زومر و  ناونع  هب  يو  نارادـفرط  هک  هچنآ  دـنراد  اـعدا  ناـنآ  .تسا  رگید  يا  هنوگ  هب  يو  نادـقتنم  رظن  اـما 
زا يرایـسب  رد  یبرع  نبا  .دشاب  یمن  ینآرق  تایآ  يأر  هب  ریـسفت  یمالـسا و  مّلـسم  دیاقع  زا  لودـع  زج  يزیچ  دـنراد ، اعدا  باتک 

ًالماک نآرق  حیرـص  صوصن  اب  هک  دـهد  یم  هئارا  ار  ییاـنعم  تاـیآ ، لـیوأت  نآرق و  یناـفرع  ریـسفت  هناـهب  هب  باـتک  نیا  رد  دراوم 
نوعرف میرک  نآرق  ّصن  قبط  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنک ؛ یم  یفرعم  تاجن  لها  ار  نوعرف  هیوسوم » ّصف   » رد ًـالثم  دراد ؛ تاـفانم 

دیدش دروخرب  تلع  هک  دراد  یم  نایب  دناد و  یم  یتسرپادخ  ار  یتسرپ  هلاسوگ  هینوراه » ّصف   » رد ای  و  تسا ، منهج  باذـع و  لها 
دندش تسرپ  هلاسوگ  نانآ  رثکا  دید  تشگزاب و  دوخ  موق  يوس  هب  هک  هاگنآ  مالسلا -  هیلع  نوراه  شردارب  اب  مالسلا  هیلع  یـسوم 

هلاسوگ دنادب  هک  تشادن  تعسو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نوچ  شبلق  دوب و  یتسرپ  هلاسوگ  نایرج  فلاخم  وا  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  - 
ار نخس  نیا  ریغ  میرک  نآرق  تایآ  حیرص  ّصن  هک  تسا  یلاح  رد  یبرع  نبا  نخـس  نیا  دنتـسرپ !! یم  ار  ادخ  عقاو  رد  مه  ناتـسرپ 

.دیوگ یم 

: دسیون یم  هدرک و  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  تسا  یبرع  نبا  راثآ  ناحراش  نارادفرط و  وزج  دوخ  هک  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دیس 

هکنآ هلمج  زا  .دنا  هدرک  لوبق  تسا  هتـشون  اهنآ  دـشرم  هچنآ  هتـسب  مشچ  هک  تسا  نآ  یبرع ، نبا  عابتا  راک  رد  یـساسا  بیع  کی 
دنا هدروآ  رذع  وا  عابتا  .تسا  هتسناد  حیبذ  ار  قاحسا  حیرص ، ّصن  هکلب  تنس ؛ باتک و  رهاوظ  فالخ  رب  خیـش  یقاحـسا » ّصف   » رد

دروم دیاب  ار  خیـش  یلقع ، یعرـش و  دـعاوق  مکح  هب  هکنآ  لاح  رومأم .» هب  ّهنأل  هیلا  بهذ  امیف  روذـعم  هنع ) هللا  یـضر   ) خیـشلا هک :
هذخاؤم

41 ص :

ص 115 و 114. یفوص ، ثاریم  شزرا  - 1
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.درادن (1) دوجو  هابتشا  زا  خیش  تمصع  رب  یلقع  یعرش و  لیلد  چیه  هک  تسا  نآ  حیحص  هچ  .دنداد و  یم  رارق 

، هدید قشمد  رهش  رد  .ق.ه  لاس 627  هب  يو  هک  یباوخ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ار  باتک  نیا  هک  دراد  اعدا  یبرع  نبا 
: دسیون یم  .تسا  هفشاکم  ایؤر و  نآ  مجرتم  طقف  وا  تسا و  هدرک  الما  يو  رب 

هللا یلص  شترضح  تسد  هب  مدید ؛ قشمد  رد  هقداص  ییایؤر  رد  .ق.ه  لاس 627  مرحم  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
هرهب نآ  زا  اـت  نک  جارختـسا  مدرم  يارب  ار  نآ  ریگب و  تسا  مکحلا  صوصف  باـتک  نیا  دومرف : ارم  .دوب  یباـتک  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هداد نامرف  ار  ام  هک  نانچ  متـسناد ، رمألا  یلوا  يارب  زا  شلوسر و  ادخ و  يارب  ار  تعاطا  متفگ و  تعاطا  ار  شترـضح  .دنوش  دـنم 
.دنا (2)

هب هک  ّصف - »  » تفه تسیب و  باتک  نیا  .دـنریذپ  یمن  دـش ، هراشا  نآ  هب  هک  یلئاسم  نامه  رطاخ  هب  ار  اـعدا  نیا  يو  نادـقتنم  اـما 
.دراد یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  هب  صاصتخا  ّصف  ره  باتک  نیا  رد  .دراد  تسا -  رتشگنا  نیگن  يانعم 

.تسا یبرع  نبا  هنایفوص  رثا  نیرتمهم  مکحلا  صوصف  باتک 

قوشألا نامجرت 

هدورـس شداتـسا  رتخد  هب  دوخ  یگدادلد  قشع و  نایب  رد  یبرع  نبا  هک  تسا  یگدادـلد  قشع و  رد  موظنم  يا  هعومجم  باتک  نیا 
هب وا  زا  یبرع  نبا  دوب -  یناهفـصإلا » رهاز  عاجـشوبا  نیدلا  نیکم  خیـش   » مان هب  یـصخش  هکم  رد  یبرع  نبا  دـیتاسا  زا  یکی  .تسا 
هک دوش  یم  يو  هتفیش  نانچ  نآ  رتخد  نآ  ندید  اب  یبرع  نبا  نخس ، شوخ  ابیز و  رایسب  دوب  يرتخد  ار  يو  دنک -  یم  دای  یگرزب 

.دیارس یم  ماظن »  » مان هب  شداتسا  رتخد  شیاتس  فصو  رد  ار  قاوشألا  نامجرت  باتک 

42 ص :

ص 6. مکحلا ، صوصف  حرش  همدقم  - 1
.مکحلا صوصف  همدقم  - 2
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: دسیون یم  باتک  نیا  همدقم  رد  يو 

دنبرد ار  هاگن  هک  مادنا  کیراب  مکش ، رغال  تسوپ ، فیطل  هزیشود  دوب  يرتخد  داب ، دونـشخ  يو  زا  دنوادخ  هک  داتـسا ، نیا  يارب  و 
و سمـشلا » نیع   » شبقل دوب و  ماظن »  » شمان .درک  یم  تریح  راچد  ار  هدنرگن  دیـشخب و  یم  تنیز  ار  نایلفحم  لفحم و  درک و  یم 

.دوب مظعأ  نیما  دلب  هدرورپ  نیمرح و  ياوشیپ  یتسار  هب  فکتعم و  دهاز و  ملاع و  دباع و  نانز  زا  وا  ییابیز ) رون و  همشچ  « ) ءاهبلا »

تفگ یم  هاتوک  نوچ  درک و  یم  هدنامرد  ار  نخس  تفگ  یم  رایسب  نخس  نوچ  .دوب  ابیز  كزان و  شمادنا  ابیرف و  شمشچ  هشوگ 
زاب نخس  زا   (1) هدـعاس » نب  ّسُق   » دوشگ یم  نخـس  هب  نابز  نوچ  .دوب  راکـشآ  نشور و  شنخـس  دوب  روآ  نابز  هک  نیا  اب  .ناوتان 

.داتفا یم  نیمز  رب  دنام و  یم  زاب  زاورپ  زا  درک ، یم  ناهنپ  ار  دوخ   (2) هدئاز » نب  نعَم   » دوشگ یم  شخب  هب  تسد  نوچ  دنام و  یم 

یم باداش  غاب  نوچ  هک  يو  قلُخ  قلَخ و  ییابیز  حرـش  رد  نم  انامه  دوبن  لاگـس  دـب  شیدـنادب و  رامیب و  ناوتان و  ياه  ناور  رگا 
دیراورم دنبندرگ  هطساو  هتسبرس ، ؤلؤل  هّقح  نابیدا ، نایم  تسا  ناتسوب  ناملاع و  نایم  تسا  دیشروخ  وا  .مداد  یم  نخس  داد  دیامن ،

.تسا یلاع  شتمه  هدرتسگ و  شمرک  ناوخ  .تسا  دوخ  رصع  همیرک  رهد و  هدیرف  هدیشک ، هتشر  هب 

قیاقر و زا  وا  هچنآ  هلیسو  هب  فراعم  فارعا  .دنا  هتشگ  افوکش  شترواجم  هطساو  هب  اه  غاب  هتفای و  ییانشور  وا  هلیـسو  هب  هکم  رهش 
.تسا هدش  نوزفا  دراد ، دوخ  رد  فیاطل 

سپ .متـشادرب  هدرپ  دـنموزرآ  سفن  يدـنموزرآ  زا  مدروآ و  مظن  هب  قالعا  ریاخذ و  نآ  زا  ار  قایتشا  رطاخ  زا  یئزج  باتک  نیا  رد 
هک منک  یم  دـصق  ار  وا  راد  مـنک ، یم  هبدـن  هـک  يراد  ره  هـب  مروآ و  یم  هیاـنک  يو  زا  مـنک ، یم  رکذ  هـک  یماـن  ره  ءزج  نـیا  رد 
هب ندـب  كزان  هدرورپزان  ییابیز  نآ  هب  نم  قشع  .دـینک  نامرد  يو  داـی  اـب  ارم  تسا ، مشچ  راـمخ  ياـبیز  نآ  قشع  زا  نم  يراـمیب 

(3) ...دیماجنا .  ازارد 

43 ص :

.تسا برع  رد  یغیلب  میکح  مان  - 1
.تسا برع  رد  فورعم  يدرمناوج  مان  - 2

.7 صص 9 -  قاوشألا ، نامجرت  - 3
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: تسا یمور  رتخد  هعقاو  حرش  هناقشاع ، هعقاو  نیا  زا  ریغ 

یتولخ هکنیا  يارب  یشمارآ و  دوخ  تقو  رد  دبای و  یم  یـشیاسآ  دوخ  نورد  رد  هاگان  هک  هدوب  فاوط  لوغـشم  هکم  رد  یهاگماش 
تـسا هدوب  دوـخیب  دوـخ  زا  ییوـگ  هک  تقو  نیا  رد  .دزادرپ  یم  ندز  مدـق  هب  يرازگیر  رد  دور و  یم  رهـش  نوریب  هب  دـشاب ، هتفاـی 

ات هک  دـنیب  یم  دوخ  ربارب  رد  ار  یمور  يرتخد  دـنادرگ  یم  رـس  نوچ  دـنک و  یم  سمل  ار  شیاه  هناش  زخ  زا  رت  مرن  یتسد  ناهگان 
رادید ینابز  نیریش  ینخس و  شوخ  یجنس و  هتکن  نادب  يرتخد  اب  هدینشن و  اویـش  نادب  ینایب  هدیدن و  ابیز  نادب  ییامیـس  نامز  نآ 
هدوب دوخ  نامز  لها  نانز  نارتخد و  همه  دمآرـس  گنهرف ، ییاـبیز و  تفرعم و  بدا و  تفاـطل و  تفارظ و  رد  وا  هک  تسا  هتـشادن 

.تسا (1)

يزاجم قشع  یبرع ، نبا  ناوریپ  ياعدا  هب  هک  دش  يو  راثآ  نیرتمهم  زا  یکی  دـلوت  بجوم  رتخد  نآ  هب  یبرع  نبا  قشع  لاح  ره  هب 
رد نطاب  رد  یلو  تسا ؛ یمور  رتخد  نآ  هرابرد  رهاظ  هب  هناقشاع  راعشا  تاملک و  نیا  تسا و  یقیقح  قشع  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلپ 

! تسادخ اب  هطبار 

.دننک یم  تراسج  لاعتم  دنوادخ  هب  تقیقح  رد  دنهد  یم  رارق  هقوشعم  ماقم  رد  ار  ادخ  هنوگ  نیا  هک  هیفوص  تفگ  دیاب  اما 

: تسا نینچ  يو  ياه  باتک  زا  رگید  یخرب  مان 

: هّیدحألا باتک 

: حاورألا باتک 

، ناسنإلا ملاع  یف  نآرقلا  تاراشإ  باتک 

، قالخألا مراکم  یف  قالعألا  باتک 

، مظعألا ممألا  لماکلا و  ناسنإلا  باتک 

، تایّلجتلا باتک 

44 ص :

ص 14. قاوشألا ، نامجرت  زا  لقن  هب  ص 88 ، یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع  نبا  نیدلا  یحم  - 1
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، حطشلا میکحتلا و  باتک 

، نیکمتلا نیولتلا و  باتک 

، جالحلا حرش  یف  جاّهولا  جارسلا  باتک 

، رّسلا باتک 

، لایخلا باتک 

، دیزی یبأ  یماطسبلا  مامإلا  لاوحأ  بیترت  یف  دیدسلا  جهنملا  باتک 

، فورحلا رارسأ  باتک 

، یفوصلا تاحالطصإلا  باتک 

موجنلا عقوم  باتک 

 .. . و

45 ص :

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 56 

www.ebnearabi.com

http://www.ghaemiyeh.com
http://www.ebnearabi.com
www.ebnearabi.com


46 ص :

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 57 

www.ebnearabi.com

http://www.ghaemiyeh.com
http://www.ebnearabi.com
www.ebnearabi.com


یبرع نبا  راثآ  رد  یفوص  گرزب  خیاشم  - 4

هراشا

شیاتس اهنآ  زا  هدرب و  مان  ار  دوخ  زا  شیپ  یفوص  نارس  ناگرزب و  زا  يرایسب  هیکم  تاحوتف  باتک  هژیو  هب  دوخ  راثآ  رد  یبرع  نبا 
نیا رد  .تسا  هتفریذپ  یناوارف  دراوم  رد  ار  نانآ  تارظن  هتخادرپ و  نانآ  دیاقع  حرـش  لقن و  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تسا و  هدومن 

: دوش یم  نایب  راصتخا  هب  یفوص  ناگرزب  زا  تیصخش  دنچ  هرابرد  يو  تارظن  زا  یخرب  تمسق 

یماطسب دیزیاب  . 1

مامإلا لاوحأ  بیترت  یف  دیدسلا  جهنملا   » مان هب  یباتک  تشذگ  هک  نانچ  تسا ؛ هتـشاد  یـصاخ  رظن  گرزب  یفوص  نیا  هب  یبرع  نبا 
لقن تاماقم و  لاوحا و  رکذ  هب  ناوارف  قایتشا  روش و  اب  تاّرم  تاّرک و  هب  شراثآ  بلغا  رد  هوـالعب  هتـشون و  دـیزی » یبأ  یماطـسبلا 

.تسا هتخادرپ  يو  لاوقا 

یم دیکأت  ، (1) گرم » زا  سپ  رارـسا  سافنا و  لزنم  رد  قّقحم  تفرعم   » رد مجنپ  یـس و  باب  رد  هیکم  تاـحوتف  رد  هنومن  ناونع  هب 
: دیوگ یم  دنک و 

دنامب مرتحم  ظوفحم و  هراومه  ناکم  نآ  دهاوخب  دشاب و  یتیانع  یمامتها و  شهاگتدابع  دـبعم و  هب  تایح  لاح  رد  ار  یـسک  رگا 
یتسیاشان راک  نآ  رد  و 

47 ص :

ص 217. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
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.دیامن هدهاشم  یتایآ  دنک ، لمع  شبحاص  هتساوخ  فالخرب  دوش و  اجنآ  دراو  یصخش  شگرم  زا  دعب  هاگره  دریذپن ، ماجنا 

: دسیون یم  نینچ  دنک و  یم  لقن  ار  دیزیاب  ناتساد  هنومن  يارب  نآ  زا  سپ 

دوب و مرتحم  ظوفحم و  نانچمه  شگرم  زا  دعب  دـش و  یم  هدـیمان  راربألا » تیب   » درک و یم  تدابع  نآ  رد  دوب ، يا  هناخ  ار  دـیزیاب 
شا هماج  ناهگان  درک و  هتوتیب  دش و  دراو  نآ  رب  یبنجأ  يدرم  ًاقافتا  اما  تفای ؛ یمن  ماجنا  دشابن  دجاسم  هتـسیاش  هک  یلمع  نآ  رد 

دشابن دجاسم  هتسیاش  هک  يراک  دش و  یم  دراو  یسک  هاگره  دوب ، ناونع  نیا  رب  نانچمه  لاح  .درک  رارف  هناخ  نآ  زا  وا  تخوسب و 
.درک (1) یم  هدهاشم  یتیآ  اجنآ  داد ، یم  ماجنا 

ءاسملا حابـصلا و  اّمنإ  ءاسم  یل و ال  حابـص  ال  : » هداد خساپ  تحبـصأ »؟ فیک  : » هدـش لاؤس  يو  زا  نوچ  هک  دـیزیاب  لوق  یبرع  نبا 
.تسا (2) (3) هدرک  لقن  ناوارف  ار  یل » هفص  انأ ال  هفصلاب و  دّیقت  نمل 

48 ص :

ص 221. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
صص 57 و 40 و 13. ص 646 و ج 4 ، ج 2 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2

نایفوص تسد  هب  رتشیب  تسا  اهودنه  راکفا  زا  سبتقم  يا  هزادنا  ات  هک  هللا » یف  ءانف   » هدیقع هدوب و  ناسارخ  لها  یماطسب  دیزیاب  - 3
رب ینتبم  راکفا  یـصوصخم  تحارـص  اب  یماطـسب  دیزیاب  .تسا  هدـش  جـیورت  ریخلاوبا  دیعـسوبا  یماطـسب و  دـیزیاب  لیبق  زا  ناسارخ 
زین تسین و  ادخ  زج  نم  سابل  رد  ینعی : هللا » يوس  ینّبج  یف  سیل  : » تسا هتفگ  هک  اجنآ  ات  هدومن  نایب  ار  دوجوم  دوجو و  تدـحو 

صاخ و ماقم  هیفوص  دـیتسرپب ! ارم  ناگدـنب  يا  سپ  نم ، زج  يدوبعم  تسین  ینعی : يدابع » ای  ینودـبعاف  انأ  الإ  هلإ  ـال  : » تسا هتفگ 
لاح حرـش  رد  تسا  هیفوص  ناگرزب  زا  هک  يریوجه  .دـننک  یم  یفرعم  نیفراعلا  ناطلـس  ار  يو  دـنا و  لئاق  دـیزیاب  يارب  ار  ییـالاو 

هدوب و خـیاشم  هلمج  زا  هنع ) هللا  یـضر   ) یماطـسبلا یـسیع  نب  روفیط  دـیزی  وبا  تبحم  کلم  تفرعم و  کـلف  : » دـسیون یم  دـیزیاب 
راطع هکئالملا .» نم  لیئربج  هلزنمب  اّنم  دیزیوبأ  تفگ : يدادغب  دینج  هک  يدح  ات  دوب  ناشیا  مظعأ  شنأش  دوب و  هلمج  ربکا  شلاح 
هتخپ نآ  نیعمجأ ، قئالخلا  هّجح  نآ  نیفراعلا ، ناطلـس  نآ  یهاـنتمان ، هماـعد  نآ  یهلا ، هفیلخ  نآ  : » دـیوگ یم  ءاـیلوألا  هرکذـت  رد 

دوب و قح  هب  هفیلخ  دوب و  يادخ  تجح  و  دوب ، ءایلوا  مظعا  خـیاشم و  ربکا  هیلع ) هللا  همحر   ) یماطـسب دـیزیاب  خیـش  یماکان ، ناهج 
لثم وا  هب  یباقلا  نداد  اب  ات  دـنا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  همه  نونکات ، دـیزیاب  دوخ  نامز  زا  نایفوص  داتوا .» عجرم  دوب و  ملاع  بطق 

لیوأت هیجوت و  نتـسناد و  بیجع  گرزب و  تامارک  بحاص  ار  وا  و  يو ، زا  هزادـنا  یب  ياهدـیجمت  فیرعت و  و  نیفراـعلا » ناطلـس  »
نیدب دنزاسب و  دوخ  لد  هداس  ناوریپ  ماوع و  نهذ  رد  ینتفایان  تسد  ریظن و  یب  یتیصخش  يو  زا  شزیمآ  رفک  نانخـس  تایحطش و 

ءارآ و زا  یـضعب  اجنیا  رد  دـیزیاب  راـکفا  اـب  ییانـشآ  يارب  .دـندنبب  اـهنآ  رب  دـیزیاب  دروم  رد  ار  يداریا  لاؤس و  هنوگ  ره  هار  بیترت 
درم يراد ؟ هچ  تفگ : .جـح  هب  تفگ : درم  يور ؟ یم  اجک  تفگ : دـیزیاب  .دـمآ  وا  شیپ  يدرم  دـنیوگ  مینک : یم  لقن  ار  وا  راتفگ 
نانچ تفگ : درم  .تسا  نیا  وت  جـح  هک  درگ  نم  درگ  راـب  تفه  ملاـیع و  بحاـص  هک  هد  نم  هب  اـیب  تفگ : .مهرد  تسیود  تفگ :
دنیب ارم  خزود  نوچ  هک  يدز  خزود  فرط  رد  دوـخ  همیخ  نم  اـت  یتساـخرب  تماـیق  رتدوز  مهاوـخ  یم  تفگ : .متـشگزاب  مدرک و 
یکی .تسادیپ  رخآ  لوا و  هن  تسادیپ  قمع  هن  ار  نآ  هک  تسایرد  لثم  نم  لثم  تفگ : .مشاب  قلخ  تحار  ببس  نم  ات  يدش  تسین 
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درم منم ...  تفگ  تسیچ ؟ ملق  حول و  تفگ : .منم  تفگ  تسیچ : یـسرک  تفگ : .منم  تفگ : تسیچ ؟ شرع  هک  درک  لاؤس  يو  زا 
هب يادـخ  زا  تفگ : .تسا  قح  همه  دیـسر ، تسه  هچ  ره  تقیقح  هب  دوش و  وحم  قح  رد  هک  ره  یلب ! تفگ : دـیزیاب  .دـش  شوماخ 

ینعی مدوخ ؛ هنیآ  نم  نونکا  دوب ، نم  هنیآ  لاس  یـس  یلاعت  قح  تفگ : نم ! وت ؟ يا  هک  نم ، رد  نم ، زا  دـندرک  ادـن  ات  متفر  يادـخ 
.مشیوخ هنیآ  هک  میوگب  کنیا  .تسا  شیوخ  هنیآ  یلاـعت  قح  مدـنامن  نم  نوچ  .دوب  كرـش  قح  نم و  هک  مدـنامن  مدوب  نم  هچنآ 

، ناریا فوصت  رد  وجتـسج  يروباـشین ؛ راـطع  ءاـیلوألا  هرکذـت   ) .دـیدپان ناـیم  رد  نم  نم  دـیوگ  نخـس  نم  ناـبز  هب  هک  تسا  قح 
نابز رب  حطـش  هیفوص  هاگدـید  زا  .دراد  مان  تایحطـش »  » فوصت لـها  حالطـصا  رد  فازگ  نانخـس  نیا  بوک ) نیرز  نیـسحلادبع 

زا ینأش » مظعأ  ام  یناحبـس   » جالح و نتفگ  ّقحلا » اـنأ  : » دـننام دـشاب ، نیگنـس  نارگ و  فازگ ، رهاـظ  هب  هک  تسا  یتراـبع  ندـنار 
نایفوص زا  يزاریش  یلقب  ناهبزور  .دراد  یعرش  عنم  هک  زیمآ  رفک  تارابع  ندنار  نابز  رب  ینعی  حطش  مالسا  نیتسار  ياملع  هاگدید 

بّهلت زا  دوش  رداص  یمالک  دجو  بحاص  زا  ناشلد ...  تاکرح  زا  تسا  ذوخأم  حطش  نایفوص  نخـس  رد  سپ  : » دیوگ یم  فورعم 
شهجو نوچ  .دـنبای و  بیرغ  ار  تاملک  نآ  دـشاب ، یتراـبع  دـشاب و  هباـشتم  نآ  رهاـظ  هک  تاـماقم  ولع  رد  حور  عاـفترا  لاوحأ و 

ناـیرج یتقو  ص 57 . تایحطـش ، حرـش  دـنوش .» نوـتفم  لـئاق  زا  نعط  راـکنا و  هب  دـننیبن  نآ  نازیم  رهاـظ و  موـسر  رد  دنـسانشن و 
و تسا ، نایرج  نیا  لوتقم  نیلوا  جالح  روصنم  نب  نیسح  .داد  مه  هتـشک  درک و  داجیا  يدیدش  نارحب  دش  فوصت  دراو  تایحطش 

خیاشم .تسا  تایحطـش  رد  ناسک  نیرتگرزب  هلمج  زا  یماطـسب  دیزیاب  .دـشاب  یم  نآ  فورعم  هتـشک  نیمود  ینادـمه  هاضقلا  نیع 
هیجوت رد  ار  باـتک  نیرتـگرزب  ق.ه ) يافوتم 606   ) یلقب ناهبزور  هلمج  زا  دـنا ، هدـیزرو  ترداـبم  تایحطـش  نیا  هیجوت  هب  هیفوص 

( هیلع هللا  همحر   ) ینیمخ ماما  .دـنا  هدومن  فلاخم  نآ  اب  هعیـش  ياملع  دراد و  همادا  زورما  هب  ات  ناـیرج  نیا  .تسا  هتـشون  تاـیحطش 
یعدـم يا  : » دـیامرف یم  ناشیا  دـناد ، یم  ّربکت  ناطیـش و  هسوسو  یهاوخدوخ و  هناشن  ار  نآ  تایحطـش ، اب  يدـج  تفلاـخم  نمض 

تایحطـش و ردـق  نیا  یلو  کل ؛ ًائینه  ییانـسح ، هقباس  لها  بولق و  باحـصا  زا  هللا و  لها  یتسار  هب  رگا  وت  انف  هبذـج و  تفرعم و 
یئایلوأ ّنإ   » تسا هبذـج  تبحم و  اب  تفلاخم  دـنک ، یم  فشک  ناطیـش  هسوسو  سفن و  بح  زا  هک  فازگ  ياه  يوعد  تاـنیولت و 

تبترم ماقم و  راهظا  ردق  نیا  مدرم  هب  دناد  یم  دنوادخ  ینیبوذجم ، نیبحم و  قح و  يایلوا  زا  رگا  وت  يریغ » مهفرعی  یئابق ال  تحت 
ثیدح لهچ  نکم »! بصغ  ار  ادـخ  هناخ  نکم و  هجوتم  قولخم  هب  دوخ  قلاخ  زا  ار  ادـخ  ناگدـنب  هفیعـض  بولق  ردـق  نیا  نکم و 

، هیادهلا حابصم  تسا .» یهاوخدوخ  يدوخ و  كولس و  کلاس و  صقن  زا  تایحطش  همه  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  ثیدح 9 .
رح خیـش  موحرم  .دـنراد  نآ  ندرک  هجوم  رد  یعـس  زیمآ ، رفک  نانخـس  نیا  ساـسا  یب  هیجوت  اـب  ناـیفوص  زا  یخرب  هتبلا  ص 207 .

رهاظ اب  هک  يرگید  ياـنعم  هب  ینعی  درک ، لـیوأت  ار  صاخـشا  نیا  نخـس  دـیابن  هک  دـیامرف  یم  هیرـشع » ینثـإلا   » باـتک رد  یلماـع 
، تسا هدرتسگ  رایـسب  لیوأت  باب  نوچ  یناـث  رد  .دـنا  هتفگ  ار  نانخـس  هنوگ  نیا  قلطم  ناـنآ  اریز  دـنادرگرب ؛ دـنک ، قیبطت  تعیرش 

دیوگ یم  دـعب  دـنک  یم  يراج  نابز  رب  سفن  ياوه  يور  زا  یتایرفک  سک  ره  دـنک و  یم  ناریو  ار  نید  ساسا  نآ  ندـش  هدوشگ 
دقن رد  یلماـع  ّرح  خیـش  همـالع  موحرم  نخـس  نتم  .دوش  یم  ناریو  تایحطـش  اـب  نید  ساـسا  هک  تساـجنیا  مراد ؛ يرگید  روظنم 

نانخس زا  یخرب  رد  دیزیاب  .تسا  یماطسب  دیزیاب  یفوص  راک  بیرف  نارس  زا  رگید  یکی  : » تسا نینچ  تایحطش  یماطـسب و  دیزیاب 
: تسا هتفگ  زین  هدرک و  ناونع  ار  .تسا ] گرزب  منأش  ردـقچ  نم و  ما  هزنم  كاپ و  ینعی : « ] ینأش مظعأ  ام  یناحبـس   » هلمج شیوخ 

نیرتگرزب شداقتعا  تسا و  نیا  شیاعدا  نخـس و  هک  يدرف  هب  نونکا  .ادـخ  زج  مساـبل  رد  تسین  ینعی : هللا » يوس  یتّبج  یف  سیل  »
نیاربانب درادن ؛ دوجو  وا  نخس  رد  حیحص ] يانعم  هب  ندنادرگرب  ینعی   ] لیوأت يارب  یهار  هنوگ  چیه  هک  دیرگنب  تسا  داحلا  رفک و 

نیا رد  حیرـص  هکلب  تسا ؛ هدوـبن  نآ  ندروآ  قـلطم  يارب  یترورـض  هدوـب ، نآ  رهاـظ  فـالخ  نخـس ، نـیا  ناـیب  زا  شروـظنم  رگا 
باـب رگا  تسا !!؟ لـیوأت  لـباق  هنوگچ  ناـنیا ، رادرک  راـتفگ و  رد  نآ  ریظن  داـحلا و  رفک و  نیا  متـسناد  یم  شاـک  يا  تساـنعم ... 
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اریز دشاب ؛ تابثا  لباق  شیارب  یـصاصق  لام و  ّدح و  ای  دوش و  یـسک  قسف  ای  دادترا و  هب  مکح  درادـن  ناکما  دوش  هدوشگ  لیوأت » »
.یلالج همجرت  ص 250 ، هیرشع ، ینثإلا  دوش .» یم  نید  ياه  هیاپ  بیرخت  یهابت و  بجوم  لمع  نیا  تسا و  هدرتسگ  لیوأت  باب 
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يرتست هللادبع  نب  لهس  . 2

رکذ هب  قفاوم  رظن  اب  ییاه  تبـسانم  هب  دنک و  یم  لیلجت  انمامإ »  » و انملاع »  » هوکـش اب  نیوانع  اب  یفوص  نیا  زا  شراثآ  رد  یبرع  نبا 
یلاـعت قـح  هب  طـیاسب  دـهد  یم  رظن  هک  اـجنآ  یقاحـسا ، ّصف  رد  مکحلا  صوـصف  رد  هلمج  زا  دزادرپ ؛ یم  شدـیاقع  حرـش  ماـن و 

یم نینچ  دناسانـش و  یم  ناسحا  ماقم  رد  ققحتم  دوخ و  هدـیقع  مه  رظن ، نیا  بحاص  زین  ار  لهـس   (1) دنا ، تابکرم  زا  رت  کیدزن 
: دیارس

ناسحإ (2) لزنمب  مهاّیإ  ّانأل و  *** انلثم قّقحملا  لهس و  لاق  اذب 

لزنم رد  نکمتم  همه  قیقحت  بابرا  ام و  هک  تسا ، هللااب  فراع  ام  لثم  هک  یققحم  ره  نینچمه  تسا و  لوق  نیا  هب  لئاق  لهس  ینعی :
.میناسحا

رد نیزّربم  زا  ار  لهس  دیوگ ، یم  نخس  دوج » نئازخ  حیتافم   » لزنم تفرعم  رد  هک  هیکم ، تاحوتف  مهن  تصش و  دصیـس و  باب  رد 
: دیازفا یم  دنا و  هاگآ  خزرب  ملاع  رد  نامدرم  لاوحا  رب  هک  دناسانش  یم  خزرب  ملع 

کی هب  ار  اهنآ  ياقب  زین  لاوحا و  لدبت  هکلب  دش ، یمن  فقوتم  ماقم  نیا  رد  لهس  اما 

51 ص :

زا دعب  ناویح ، نآ  زا  دعب  تابن ، نآ  زا  دعب  نداعم ، نآ  زا  دعب  دنا ، تابکرم  زا  رت  کیدزن  قح  هب  طیاسب  تسا  دـقتعم  یبرع  نبا  - 1
(. يریگناهج نسحم  ص 137  یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع  نبا  نیدلا  یحم   ) .صقان ناسنا  هتبلا  ناسنا ، نآ 

ص 137. یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع  نبا  زا  لقن  هب  ص 85 ، مکحلا ، صوصف  - 2
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هب اهنآ  ياقب  ماود و  هب  مکح  یلو  تسا  حیحـص  لهـس  تیؤر  دـهد : یم  رظن  نآ  زا  سپ  .درک  یم  تیؤر  ریخاتـسر  زور  اـت  تلاـح 
.تسین (1) حیحص  ثعب  زور  ات  تلاح ، کی 

ار شتمحر  عاستا  هک  وا  دـشابن و  شتمحر  رب  قباس  دـنوادخ  بضغ  دـنک  یم  دـیکأت  هک  اجنآ  مراهچ ، داـتفه و  دصیـس و  باـب  رد 
: دراگنا یم  تیاکح  ناونع  هب  دنادرگن ؛ دیقتم  يدویق  ای  يدیق  هب  دهدن و  صیصخت  یناسک  ای  یسک  هب  هدومرف ، میمعت 

تَعِـسَو یتَمحَر  َو  : ) دـیامرف یم  یلاعت  يادـخ  تفگ : تخادرپ و  هرظانم  هب  يو  اب  سیلبا  درک ، تاقالم  سیلبا  اب  هللادـبع  نبا  لـهس 
نم دیوگ  لهـس  .متـسین  دیمون  دنوادخ  تمحر  زا  نم  نیاربانب  دشاب ؛ تارکنا  رکنا  ءیـش  دیامن و  مومع  هدافا  لک ،  (2) ءیَش ) َّلُک 

( اهَُبتکأَسَف  ) دوخ لوق  اـب  ار  نآ  دـنوادخ  سیلبا ! يا  متفگ : ودـب  مدـش و  یهلا  تمحر  دـییقت  هجوتم  دوخ  معز  هب  یلو  مدـنام  ریحتم 
.متفاین (3) یخساپ  رگید  نم  وا و  تفص  هن  تسوت ، تفص  دّیقت  لهس  يا  تفگ : نم  هب  وا  تسا ؛ هدینادرگ  دیقم 

: دیازفا یم  سپس  دنک و  یم  لقن  ار  تیاکح  نیا  رگید  ییاج  رد  یبرع  نبا 

؛ هللادمحب هلأسملا  هذه  یف  هّنم  انیلع  سیلبإل  امف  هللا  نم  الإ  انذخأ  امف  نحن  اّمأ  هلأسملا و  هذه  یف  لهس  ذاتسا  سیلبا ]  ] وهف

52 ص :

ص 395. ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
هیآ 156. (، 7  ) فارعا هروس  - 2

تمحر يرآ ! تسا : نیا  خساپ  دادـن ، ار  ناطیـش  خـساپ  يرتست  هللادـبع  نب  لهـس  رگا  هتبلا  ص 466 . ج 3 ، هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 3
تمحر نیا  اما  .دوش  دیماان  لاعتم  دنوادخ  تمحر  زا  دیابن  مه  ناطیـش  یتح  سک  چیه  تسا و  هتفرگرب  رد  ار  ءایـشا  همه  دـنوادخ 

نیا ریغ  رد  دیامن ، ناربج  ار  شهایس  هتشذگ  دنک و  هبوت  ددرگرب و  شیوخ  ربکت  زا  هک  دوش  یم  ناطیـش  لماش  ایند  رد  یتروص  رد 
نیا تسا و  هداد  ار  مـنهج  هدـعو  يو  ناوریپ  ناطیـش و  هـب  ءیَـش ،) ُّلـک  تَعِـسَو  یتَـمحَر  َو   ) هدوـمرف هـک  ییادـخ  ناـمه  تروـص 
میرک دنوادخ  هک  ارچ  .دندرگن  دوخ  ناهانگ  هجوتم  ات  بیرف ؛ يارب  تسا  يو  لاثما  لهـس و  هب  ناطیـش  هناکریز  هنادنر و  تاهیجوت 

هیآ 121. (، 6  ) ماعنا هروس  مِِهئایلوأ / ) یلا  َنوُحُویل  َنیطایَّشلا  َّنإ   ) دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد 
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سپ میا ؛ هدومن  تفایرد  ادـخ  دوخ  زا  هللادـمحب  ار  باوج  نیا  ام  اـما  تسا و  يرتست  هللادـبع  نب  لهـس  داتـسا  هلأـسم  نیا  رد  سیلبا 
(1) درادن ! ام  رب  يا  هلأسم  نینچ  رطاخ  هب  یتّنم  هنوگ  چیه  سیلبا 

جالح روصنم  نب  نیسح  . 3

شلاوحا تاماقم و  زا  دراد و  رادمان  یفوص  نیا  هب  يدایز  تایانع  هجوت و  یبرع  نبا 

53 ص :

رد دـننک و  یم  دای  یگرزب  هب  سیلبا  زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ناـنآ  دراد ؛ يزاـتمم  هاـگیاج  هفوصتم  هاگدـید  رد  سیلبا  ًـالوصا  - 1
دنناسر یم  يو  هب  ار  دوخ  هیفوص  فورعم  لسالـس  مامت  هک  يرـصب  نسح  هنومن  يارب  .دنیوگ  یم  اه  نخـس  يو  تفرعم  دـیحوت و 
دیزیاب ص 212 .) تادـیهمت ، «. ) دوش یم  هدـیتسرپ  ییادـخ  هب  دـنک  رهاظ  قلخ  هب  ار  دوخ  رون  سیلبا  رگا  : » دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد 

گنس باصق ، سابعلاوبا  ص 212 ) ءاضقلا ، نیع  تادیهمت   ) .دیامن یم  شیارب  ششخب  بلط  هدنازوس  سیلبا  لاح  رب  لد  یماطـسب 
دقتعم مه  یطساو  رکبوبا  ص 186 .) ج 2 ، يرهچونم ، پاچ  ءایلوألا  هرکذت   ) .درامـش یم  يدرمناوج  زا  رود  ار  سیلبا  رب  نتخادـنا 
داتـسا نم و  بحاص  : » دیوگ یم  جالح  ص 277 .) ج 2 ، ایلوألا ، هرکذت  «. ) دنزومایب سیلبا  زا  دـیاب  ار  نتفر  هار  دـیحوت  لها  : » تسا
يوعد زا  دـندرک و  قرغ  اـیرد  هب  ار  نوعرف  تشگنزاـب ؛ دوخ  يوعد  زا  .ار  سیلبا  دـندیناسرتب  شتآ  هب  تسا ؛ نوـعرف  سیلبا و  نم ،

یناگرگ مساقلاوبا  ص 51 ) نیـساوط ، «. ) درک تیبوبر  ياعدا  دوب  هدرک  ادـیپ  ادـخ  زا  هک  یفـشک  يور  زا  نوعرف  .تشگنزاب  دوخ 
نیدنچ : » دیوگ یم  رگید  ياج  ص 97 .) ج 1 ، هاضقلا ، نیع  ياه  همان   ) .دناوخ یم  ناروجهم  رورـس  ناگجاوخ و  هجاوخ  ار  سیلبا 

یم هتخانـش و  وـگلا  هوـسا و  ار  وا  یلازغ  دـمحا  ص 24 .) حـیاول ، «. ) مبای یمن  منک ، یم  بلط  تفـص  سیلبا  ةدـنور  اـت  تسا  لاـس 
: دیوگ یم  رگید  ياج  رد  و  ص 106 .) ناریا ، فوصت  رد  وجتسج  « ) دشابن شیب  یقیدنز  دزوماین  دیحوت  سیلبا  زا  سک  ره  : » دیوگ
: دـیوگ یم  ینادـمه  تاضقلا  نیع  ص 86 .) يزوج ، نبا  طبـس  سیلبا ، سیبـلت  «. ) تسا رفاـک  دـنادن ، دـحوم  ار  سیلبا  هک  یـسک  »

یم وا  نونجم  هتفیرف و  نانچ  و  ص 188 .) تادیهمت ، ( »؟ دیرفآ هک  تفـص  نیدب  ار  سیلبا  دنک ؛ سیلبا  لالـضا ، ار  قلخ  هک  مریگ  »
تادیهمت «. ) تسا قح  ترـضح  لالج  رهظم  سیلبا  لامج و  رهظم  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] ادخ لوسر  : » دـیوگ یم  هک  دوش 

روفنم و رایـسب  يا  هرهچ  سیلبا  اریز  تسا ؛ راکـشآ  ًـالماک  نانخـس  نیا  ندوب  لـطاب  تریـصب ، لـها  رب  هتبلا  ص 73 .) هاـضقلا ، نیع 
.دراد مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  میرک و  نآرق  رد  تشز 
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« جالحلا مالک  حرش  یف  جاّهولا  جارـسلا   » مان هب  جالح  دیاقع  حرـش  رد  هک  یلقتـسم  هلاسر  رب  هوالع  یبرع  نبا  .دیوگ  یم  اه  نخس 
قفاوم و نحل  اب  هدرک ، شمیرکت  لیلجت و  هدرب ، مان  يو  زا  تاّرک  هب  زین  هیکم  تاحوتف  باـتک  هژیو  هب  دوخ ، راـثآ  ریاـس  رد  هتـشون 

: هنومن يارب  تسا ؛ هتخادرپ  شقاوذا  رابخا و  لقن  هب  لوبق ، رظن 

یناحور و ملاع  هک  ملاع -  لوط  هب  قلعتم  مه  هک  ار  یملع  دـیوگ ، یم  نخـس  يوسیع  ملاع  رد  هک  هیکم  تاـحوتف  متـسیب  باـب  رد 
: دسیون یم  دناد و  یم  جالح  ملع  تسا (1) -  ماسجا  تعیبط و  قلخ و  ملاع  هک  ملاع -  ضرع  هب  قلعتم  مه  و  تسا -  یناعم  ملاع 

.هللا همحر  روصنم  نب  نیسحلا  ملع  ناک  اذه  و 

: دیازفا یم  نآ  زا  سپ 

نانچ فرح  نالف  لوط  دیوگ : یم  دنک و  یم  ملکت  فورح  هرابرد  وا ، زج  جالح و  دننام  تقیرط ، لها  زا  هک  یسک  يدینش  هاگره 
نآ لعف  ضرع ، زا  روظنم  تسا و  حاورا  ملاع  رد  نآ  لعف  لوط ، زا  دوصقم  نینچ ، شـضرع  بجو و  اـی  عارذ ، نیدـنچ  ًـالثم  تسا ،

.جالحلا (2) عضو  نم  حالطصإلا  اذه  .ماسجا و  ملاع  رد 

: دهد یم  خساپ  دسرپ ، یم  هللا » مسب   » لوق هب  عجار  دوخ  زا  هک  هیکم  تاحوتف  موس  داتفه و  باب  رد 

یم رادیدپ  دهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  نآ ، هلیسو  هب  یخرب  هک  ادخ  يارب  دشاب  یم  نک »  » هملک هلزنم  هب  نیوکت  ماقم  رد  دبع  يارب  نآ 
«. ّقحلا نم  هلزنمب  دبعلا  نم  هللا  مسب  جالحلا  لاق  : » دسیون یم  دنک و  یم  داهـشتسا  جالح  لوق  هب  دـییأت  ماقم  رد  نآ  زا  سپ  دـنزاس ،

(3)

دیوگ یم  نخس  تبحم  ماقم  تفرعم  رد  هک  هیکم  تاحوتف  متشه  داتفه و  دص و  باب  رد 

54 ص :

ص 141. یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع  نبا  نیدلا  یحم  باتک  زا  لقن  هب  ص 169 ؛ ج1 ، هیکملا ، تاحوتفلا  - 1
ص 169. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2

صص 126 و 125. ج 2 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 3
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: دراگن یم  نینچ 

نوچمه فسوی  مان  اریز  دـش ؛ هتـشون  فسوی  فسوی  تخیر ، نیمز  هب  شنوخ  نوچ  درک ، تماجح )  ) دـصق اـخیلز  هدـش  تیاـکح 
نیمز هب  شنوخ  دـش و  هدـیرب  جـالح  ياـه  مادـنا  هک  یماـگنه  تسا  هدـش  هتفگ  نینچمه  .تشاد  یم  ناـیرج  يو  قورع  رد  دوـخ 

.دش (1) هتشون  هللا  هللا  تخیر 

دـناد و یم  هورگ  هس  رب  دـنتفگ ، نودـبعاف » انأ  هللا  الا  هلا  ال   » و هللا » انأ  ّینإ   » و هللا » انأ   » هک ار  یناسک  کی  یـس و  دصیـس و  باب  رد 
.دسانش (2) یم  راگتسر  تخبکین و  ار  وا  دنا و  هدرک  هّوفت  نادب  نارکس  لاح  رد  هک  درامش  یم  یهورگ  زا  ار  جالح 

.دزادرپ یم  يو  لاوحا  رکذ  لاوقا و  لقن  هب  فلاخم  ینحل  اب  ددنسپ و  یمن  ار  جالح  لاوحا  لاوقا و  مه  يدراوم  رد  همه ، نیا  اب  اما 
(3)

55 ص :

عاونا و دوخ  ناگرزب  يارب  فوصت  لـها  تیعقاو ، هب  اـت  تسا  رت  هیبش  هناـسفا  هب  نخـس  نیا  ص 337 . ج 2 ، هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 1
ءایلألا هرکذـت  باتک  رد  ناوت  یم  ار  نآ  زا  یناوارف  ياـه  هنومن  هک  دـنا  هتخاـس  لوقعلا  ّریحم  کـچوک و  گرزب و  تاـمارک  ماـسقا 

.دومن هدهاشم  یماج  سنالا  تاحفن  راطع و 
صص 118 و 117. ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2

، فوصت ياـه  هرهچ  نیرت  یلاـجنج  زا  یکی  ص 142 . يریگناهج ، نسحم  یمالـسا ، نافرع  هتـسجرب  هرهچ  یبرع  نیدـلا  یحم  - 3
طـسوت درک  نید  دراو  هک  یتاـفارحنا  رطاـخ  هب  تفگ و  ار  تایحطـش  نیلوا  هک  تسا  یناـسک  يو  .تسا  جـالح  روصنم  نب  نیـسح 

هب ار  يو  نافلاخم  دنیامن و و  ریهطت  ار  جالح  ات  دنا  هدومن  یعـس  هشیمه  نایفوص  هنافـسأتم  .دـش  ریفکت  تقو  ینـس  هعیـش و  ياملع 
رد يدایز  ياه  ناتساد  دندرک و  ار  يرادرب  هرهب  تیاهن  جالح  ندش  هتشک  نایرج  زا  اه  یفوص  .دننک  مهتم  يرگ  يرـشق  یمهفن و 

تدحو هقیرط  رد  جالح  روصنم  نب  نیـسح  : » دسیون یم  مالـسا  رد  فوصت  خیرات  باتک  رد  ینغ  مساق  رتکد  .دنا  هتخاس  دروم  نیا 
دنار یم  نخس  ناسنا  ادخ و  داحتا  زا  یبترم  مظنم و  لکش  هب  جالح  .دیارس  یم  قحلا » انأ   » اراکـشآ دیامیپ و  یم  یطارفا  هار  دوجو 

؛ تشاذگ نتفگ  قحلا » انأ   » نیمه رـس  رب  ار  دوخ  ناج  جالح  دش .» نارگید  یبرع و  نبا  تبحـص  رادم  اهدـعب  هک  تسوا  نانخـس  و 
قح هب  مئاق  دنک ، وحم  ار  یصخش  تانیعت  هک  یناسنا  ره  تسین و  يزیچ  ادخ  زج  تسا و  یکی  دوجوم  دوجو و  هک  دوب  نیا  وا  دارم 

: دنیوگ یم  هیفوص  .دنام  یمن  یقاب  يزیچ  ادـخ )  ) وا زج  دورب  نایم  زا  وت  ام و  نم و  هک  نیمه  ینعب  تسا ؛ ادـخ )  ) قح دوخ  تسا و 
لوق هب  تفگ و  ّقحلا  انأ  مه ، هتفای  لاصیا  قح  هب  هدـش و  یناف  جالح  تفگ ، هللا » انأ  یّننإ   » یـسوم هب  یلعتـشم  تخرد  هک  روطنامه 
افرع مظن  رثن و  بتک  رد  يا  هزادنا  هب  انعم  نیا  یتخبکین  زا  اور  دوبن  ارچ  *** یتخرد زا  ّقحلا  انأ  دـشاب  اور  يرتسبـش : دومحم  خـیش 

مان هللا  همحر  یسربط  خیـش  ص 327 .) ینغ ، مساق  مالـسا ، رد  فوصت  خـیرات   ) .تسین نایب  دـیزم  هب  جاـیتحا  هک  هدـش  دراو  ناوارف 
يو زا  تئارب  نعل و  تهج  رد  یعیقوت  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لّجع   ) نامز ماما  بناج  زا  هک  دروآ  یم  يدارفا  هرمز  رد  ار  جالح 

نامزمه مق  رد  هیوباب  نیا  دادغب و  رد  یتخبون  لهسوبا  ص 474 ) ج 2 ، جاجتحا ،  ) .تسا هدش  رداص  یناغملش  لاله و  نبا  هارمه  هب 
باتک قودـص  خیـش  .دـندرک  نوریب  رهـش  ود  نآ  زا  ار  يو  هزرابم و  جالح  روصنم  اـب  يرکف  تاـفارحنا  ولغ و  اـب  هزراـبم  هزیگنا  هب 
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هزوح و هاگـشهوژپ  خـیرات ، هورگ   ) .درک فیلأت  ار  هالغلا ) یلع  ّدرلا   ) باتک یتخبون  یلع  نب  لیعامـسا  و  ریـصقتلا ) ولغلا و  لاـطبا  )
هک تسا  هدـش  حرطم  هاگداد  رد  هدوب و  ینوگانوگ  تاعوضوم  جالح  ماّهتا  نیخروم  لـقن  قبط  ص 324 .) عیشت ، خیرات  هاگشناد ،

تـسد هب  يو  نادیرم  زا  یکی  زا  هاشنامرک  رونید  مان  هب  يا  هقطنم  رد  يا  همان  ییادـخ : ياعدا  فلا - تسا : لیذ  دراوم  نآ  هلمج  زا 
رد هک  دـش  یم  اعّدا  نینچمه  داحتا : لولح و  هب  داقتعا  .نالف ب - نب  نالف  هب  میحر  نامحر  زا  دوب : هتـشون  نآ  رد  جـالح  هک  دـمآ 

هتخیمآ ینانخس  تسا  هتشون  شیوخ  ناتـسود  نادیرم و  زا  یـضعب  هب  هک  ییاه  همان  رد  تسا و  هدرک  تیبوبر  يوعد  دادغب  زاوها و 
شنادـیرم يارب  يو  جـح : هژیو  هب  تادابع  لیدـبت  .تسا ج - لولح  داـحتا و  اـی  تیبوبر  يوعد  زا  یکاـح  هک  تشاد  دوجو  زمر  هب 

.دینک فاوط  ار  اجنآ  هبعک  ياج  هب  تین و  ییاج  رد  دـینک و  مارحا  هناخ  رد  هکم  هب  نتفر  ياج  هب  هک  دوب  هدرک  تسرد  ینیزگیاج 
یم جالح  نوعرف : ناطیـش و  زا  عافد  .تسا ي - هدرک  لقن  ار  اهنآ  دروم  لهچ  هاگداد  رد  جالح  سورع  يرگوداـج : رحـس و  ه - _
ایرد هب  ار  نوعرف  تشگن : زاب  دوخ  يوعد  زا  ار  سیلبا  دندیناسرتب  شتآ  هب  دنتسه ؛ نوعرف  سیلبا و  نم  داتسا  نم و  بحاص  تفگ :

خیرات رد  وجتـسج   ) .درک تیبوبر  ياعدا  دوب  هدرک  ادیپ  ادخ  زا  هک  یفـشک  يور  زا  نوعرف  .تشگنزاب  دوخ  يوعد  زا  دندرک  قرغ 
یم مشچ  هب  داحتا  لولح و  هدـیقع  جالح  راعـشا  رد  دـعب .) هب  ص 73  یهلا ، قشع  دیهـش  جالح  ات 150 ، ص 131  ناریا ، فوـصت 

: ینعی ّینأ  ّکنأ  تننظ  *** یّتح کنم  ینتینأ  ینّمتملا  هینم  ای  *** ینم کنم و  تبجع  دیوگ : یم  نیـساوط »  » باتک رد  ًالثم  دروخ ،
وت متـشادنپ  هک  یتخاس  کیدزن  دوخ  هب  نانچ  ارم  دنموزرآ ! ره  يوزرآ  يا  مدنام  تفگـش  رد  مه  دوخ  زا  مدش ، تفگـش  رد  وت  زا 
یف ادـب  ّمث  بقاثلا  هتوهال  انـس  ّرـس  *** هتوسان رهظأ  نم  ناحبـس  .یتخاس  یناف  دوخ  رد  ارم  هک  مدـش  بیاغ  ناـنچ  دوجو  رد  ینم و 
ناس نیدـب  ار  شیوخ  تیهولا  دروآ و  دـیدپ  ار  توسان  ملاع  هکنآ  تسا  هزنم  ینعی : براـشلا  لـکألا و  هروص  یف  *** ًارهاـظ هفلخ 
لهچ بحاص  جالح  روصنم  نب  نیـسح  دنیوگ  یم  .دومناو  هدـنروخ  ار  دوخ  دروآرب و  رـس  شتاقولخم  زا  سپـس  .تخاس  راکـشآ 

دمحم ق.ه ، لاس 297  رد  ماجنارس  ص 466 .) مالـسا ، رد  فوصت  خیرات   ) .تسا هدرک  طبـض  میدن  نیا  ار  اهنآ  مان  هک  تسا  باتک 
هورگ  ) .دـش هتخیوآ  راد  هب  سابع  نب  دـماح  ناـمرف  هب  درک و  رداـص  ار  جـالح  لـتق  بوجو  ياوتف  هیرهاـظ ،»  » هقرف هیقف  دوواد ، نب 

رد . 112 صص 141 -  ج 8 ، دادغب ، خیرات  يدادـغب ، بیطخ  .ك.ر  جالح  هرابرد  ص 342 .) هاگشناد ، هزوح و  هاگـشهوژپ  خیرات 
، یتخبون حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  فلا - هلمج : نآ  زا  دنا  هتـساخرب  روصنم  اب  تفلاخم  هب  هعیـش  گرزب  ياملع  خیرات  لوط 

فورعم ق.ه ، يافوتم 413  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  .ق.ه ب - نابعش 326  يافوتم  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  صاخ  لیکو  نیموس 
رد هعیـش  ددجم  ار  يو  زونه  عّیـشت  بهذم  وا و  نافلاخم  یتح  .تسوا  تامحز  زا  هدنام  هعیـش  زا  هچ  ره  قح  هب  هک  دـیفم ، خیـش  هب 
نب یلع  خیــش  .ق.ه د - يافوتم 337  يدادـغب  میدـن  نبا  هب  فورعم  بوقعی  یبأ  دـمحم  خیـش  .دـنا ج - هتـسناد  مراهچ  هدـس  سأر 
ق.ه يافوتم 460  یسوط  نسح  نب  دمحم  هفئاطلا  خیش  .قودص و - خیـش  ردپ  ق.ه ، يافوتم 329  یمق ، هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسح 

یلـصا شتایرظن  ءارآ و  يدامتم  ياه  لاس  ات  هک  دوب  يردـق  هب  وا  یملع  هرطیـس  تسا ؛ هدیـسر  اـم  هب  يو  قیرط  زا  مولع  بلاـغ  هک 
خیش گرزب  ثدحم  .یعیش ي - گرزب  فراع  ملکتم و  هیقف و  یلیبدرا ، سدقم  .دش ه - یم  هدنـسب  اه  نادب  هدش و  هدرمـش  ملـسم 

زا یخرب  هّیفوـصلا .» یلع  ّدرلا  یف  هّیرـشع  ینثـالا  هلاـسر   » باـتک هدنــسیون  ق.ه ، ياـفوتم 1104  یلماـع ، رح  نب  نسح  نـب  دـمحم 
ینیمخ ماما  دـیجمت  هدرک و  دـیجمت  جالح  زا  تسا  یگرزب  فراع  دوخ  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  دـنیوگ : یم  جـالح  نارادـفرط 

دوخ زا  غراف  تسا : هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تایلزغ  زا  تیب  نیا  نانآ  لـیلد  اـهنت  .تسا  یفاـک  ار  اـم  هعیـش  ياـملع  نیب  رد  هللا  همحر 
ماما تفلاخم  ام : باوج  ص 142 .) هللا ، همحر  ماما  ناوید   ) .مدش راد  رـس  رادیرخ  روصنم  وچمه  *** مدزب ّقحلا  انأ  سوک  مدـش و 

اه یفوص  زا  مینک : یم  هراشا  ناشیا  نایعابر  زا  یخرب  هب  هنومن  يارب  .تسا  رایـسب  يو  راعـشا  رگید  رد  جـالح  روصنم  اـب  هللا  همحر 
زگره مدـیدن  انف  ینیبدوخ  اب  *** دـنیوگ ّقحلا  انأ  شاف  هک  نایعدـم  نیز  زگره  مدـیدن  افو  نم  هفیاـط  نیز  *** زگره مدـیدن  اـفص 
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هن شیب  یکرـشم  وت  ینیبدوخ  اـت  ینزن  قلعم  دوـخ  چوـپ  يوـعد  اـب  *** ینزن قـحلا  اـنأ  سوـک  يوـش  تین  رگ  ص 217 .) ناـمه ، )
اغوغ تسود  لامج  هدـیدان  *** ینزب قحلا  انأ  فال  يروصنم  اـت  ص 246 .) ناـمه ،  ) ینزن قلطم  فـال  هک  يوشب  دوخ  یب  *** يا
ینزب قحلا  انأ  سوک  ات  ص 246 .) نامه ، «. ) ینرأ  » یب وا  لامج  دـنک  هولج  ات  *** یـسوم نوچ  دوخ  يدوخ  لبج  نک  كد  ینکف 

(. ص 248 نامه ،  ) یهار ردنا  زونه  نآ  ندوب  اب  *** هار رس  زا  نتشیوخ  باجح  رادرب  یهاگآان  وت  شتّیوه  ّرس  رد  *** یهاوخدوخ
لیثمت باب  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تفگ : دیاب  دوش  روصنم  زا  دیجمت  مه  تسا و  نکمم  هک  هللا  همحر  ماما  رعش  تیب  کت  هرابرد 

یلص مالسا  ربمایپ  نامز  رد  هک  ییاط  متاح  دننام  تسا ؛ هدش  يرادیاپ  تمواقم و  دامن  تایبدا  رد  روصنم  اریز  هدرک ؛ دای  روصنم  زا 
اما تفر ؛ ایند  زا  رفاک  دشن و  ناملسم  کملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تاشرافس  دوجو  اب  اما  هتـسیز  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

شریذپ هب  توعد   +- یئاط و متاح  رفک  دییأت  يانعم  هب  نیا  دـنا و  هدرک  یفرعم  مرک  دوج و  دامن  ار  يو  نا  شراثآ  رد  ارعـش  ابدا و 
.تسا هنوگ  نیمه  زین  جالح  هرابرد  تسین ؛ يو  رفک 

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 70 

www.ebnearabi.com

http://www.ghaemiyeh.com
http://www.ebnearabi.com
www.ebnearabi.com


56 ص :

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 71 

www.ebnearabi.com

http://www.ghaemiyeh.com
http://www.ebnearabi.com
www.ebnearabi.com


57 ص :

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 72 

www.ebnearabi.com

http://www.ghaemiyeh.com
http://www.ebnearabi.com
www.ebnearabi.com


یّکم بلاطوبا  . 4

، هیکم تاـحوتف  رد  هنومن  يارب  تسوا ؛ تاراـبع  ریاـس  زا  رت  هوکـش  اـب  هدروآ ، خیـش  نیا  میظعت  میرکت و  رد  هک  یتراـبع  یبرع  نبا 
یم اهنآ ، دوخ  صوصخم  تسا  ییاهزامن  تاحیبست و  ار  اهنآ  اهتما و  ریاـس  دـننام  دنتـسه  ییاـهتما  میاـهب  دـهد : یم  رظن  هک  اـجنآ 

: دسیون

.بولقلا (1) توق  بحاص  یّکملا  بلاطوبأ  نیقّقحملا  یلع  هللا  هّجح  مّدقتملا  انمامإ  انخیش و  لوقلا  اذه  یلع  اندعاس  و 

: دنک یم  هدیقع  راهظا  هک  اجنآ  زاب 

.دباین رّرکت  ءیش  دوجو  رد  دنک  یم  باجیا  یهلا  عاّستا 

58 ص :

ص 488. ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
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: دسیون یم  دزادرپ و  یم  وا  لوق  لقن  هب  دوخ  هدیقع  دییأت  يارب  دروآ و  یم  رامش  هب  یهلا  نادرم  زا  ار  یکم  بلاطوبا 

ٍهدـحاو ٍهروص  یف  ّطق  یّلجت  ام  هناحبـس  هللا  ّنإ  ّلجوّزع  هللا  لاـجر  نم  هریغ  بولقلا و  تّوق  بحاـص  یّکملا  بلاـطوبأ  خیـشلا  لوقی 
.بضغلاب (1) اضرلاب و  اهنع  ینک  ملاعلا و  یف  راثآلا  فلتخإ  اذهل  و  نیتّرم ، ٍهدحاو  ٍهروص  یف  نیصخشل و ال 

، ملاع رد  راثآ  اذـل  و  راب ؛ ود  تروص  کـی  هب  هن  و  درک ، یلجت  صخـش  ود  يارب  تروص  کـی  هب  هن  زگره  ناحبـس  دـنوادخ  ینعی :
.تسا هدش  ریبعت  بضغ  اضر و  هب  اهنآ  زا  هتفای و  فالتخا 

یلازغ دماحوبا  . 5

هکنیا رد  ًالثم  ار ، يو  دـیاقع  ًانایحا  هدرک (2) و  یم  سیردـت  ار  یلازع  نید » مولع  ءاـیحا   » باـتک دوخ  هتفگ  هب  یبرع  نبا  هکنیا  اـب 
هک اجنآ  هیکم ، تاحوتف  متـشه  تصـش و  باـب  رد  شتاراـبع  زا  زین  تسا (3) و  هتـسنادن  تسرد  تسا ، نکمم  ماـظن  نیرتهب  ملاـع 

دونـشخ هفیاط  نیا  هب  یلازغ  تاداقتنا  زا  هک  دیآ  یمرب   (4) دنک ، یم  شنزرس  تعیرـش  رهاوظ  هب  ناشمامتها  مدع  تلع  هب  ار  هینطاب 
رد هلمج  زا  دـناد ؛ یم  طلغ  تسردان و  ار  شدـیاقع  دـنک و  یم  داقتنا  یلازغ  زا  تدـش  هب  يرایـسب  عضاوم  رد  نیا  دوجو  اـب  تسا ،

«. ّطلغ اذه  ملاعلا و  یف  رظن  ریغ  نم  هللا  فرعی  ّهنأ  اوعّدإ  یلاّزغ )  ) دماح ابأ  ءامکحلا و  ضعب  ّنإف  : » هک دنک  یم  حیرصت  صوصف 

59 ص :

ص 266. ج 1 ، نامه ، - 1
صص 552 و 12. ج 4 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2

ص 4. ج 1 ، نامه ، - 3
ص 334. نامه ، - 4
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.تسا هدرک  رکفت  دنوادخ  تاذ  رد  يو  ارچ  هک  دریگ  یم  هدرخ  یلازغ  رب  مراهچ ، داتفه و  دصیـس و  باب  رد  هیکم  تاحوتف  رد  زاب 
رظن اـهنآ  ملعم  هک  یناـسک  ناـیم  يرگید  تسا ، دـنوادخ  اـهنآ  ملعم  هک  یناـسک  یکی  دراذـگ : یم  قرف  هورگ  هس  ناـیم  یبرع  نبا 

زا تسا و  نکمم  یهلا  مـالعا  هب  طـقف  یهلا  ملع  يو  رظن  هب  .تساـهنآ  دوخ  لـثم  یقولخم  ناـشملعم  هک  اـهنآ  ناـیم  تسا و  يرکف 
دماحوبا تسا و  هدومرف  یهن  دنوادخ  تاذ  رد  رکفت  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اذل  دـبای و  یمن  ناکما  يرکف  رظن  قیرط 

.تسا (1) هدش  یگرزب  شزغل  راچد  یبرع  نبا  رظن  زا  هتفگ  نخس  دنوادخ  تاذ  رد  قیرط  نیا  زا  هک 

ینالیگ رداقلادبع  . 6

، هیکم تاحوتف  رد  درب و  یم  مان   (2) انخیش »  » ناونع اب  تسا ، هتسیز  یم  ق.ه   561 ياه 471 -  لاس  نیب  هک  روهـشم  یفوص  نیا  زا 
: دسیون یم  دیوگ ، یم  نخس  حئاورلا » لاجر   » هرابرد هک  اجنآ 

.تسا (3) هتخانش  یم  ناشیوب  زا  ار  صاخشا  هدوب و  تعامج  نیا  زا  یلیج  رداقلادبع 

: تسا هتشاگن  نینچ  هتشاگنا و  فرصت  هب  رومأم  هدناسانش و  تقو » بطق   » و لدع »  » ار وا  باتک  نامه  رد  زاب 

(4) .فّرصتلاب ًارومأم  ناک  ّهنأ  هلاح  نم  رهاظلاف  رداقلادبع  اّمأ  و 

و  » .تسا هتفگ  یم  حطـش  ایبنا  ءایلوا و  رب  هک  دناسانـش  یم  ناسللا  موصعم  ریغ  ار  وا  باـتک  نآ  متفه  دون و  دصیـس و  باـب  رد  یلو 
ءایلوألا یلع  حطش  نّمم  هللا  همحر  یلیج  رداقلادبع  ناک 

60 ص :

ص 146. يریگناهج ، نسحم  یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع  نبا  نیدلا  یحم  - 1
ص 14. ج 2 ، هیکم ، تاحوتف  - 2

ص 392. نامه ، - 3
.نامه - 4
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(2) (1) ناسللا .» موصعم  ریغ  ناکف  هلاح  یف  قح  هروصب  ءایبنألا  و 

61 ص :

صص 561 و 560. ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
دمحموـبا نیدـلا  یحم  خیـش  وا  لـماک  ماـن  .دـشاب  یم  هیرداـق »  » هیفوـص هـقرف  ســسؤم  هزاوآ و  رب  یفوـص  ینـالیگ  رداقلادـبع  - 2

.تسا هدومن  تافو  ق.ه  لاس 561  هب  تسا و  هدش  دلوتم  ریتشب  ياتـسور  رد  .ق.ه  لاس 471  رد  یتیاور  هب  حلاص  یبا  نب  رداقلادـبع 
نآ ياملع  دزن  تفر و  دادـغب  هب  یگلاس  هدـجه  نس  رد  تفرگ و  ارف  ار  یبدا  مولع  يزیربت ، ياـیرکزوبا  دزن  لیـصحت  زاـغآ  رد  يو 

دامح ریخلاوبا   » دزن ار  فوصت  ینابم  هدوب و  لـیقع » نب  ءاـفولاوبا   » یلبنح هقف  رد  يو  داتـسا  .تخومآ  ار  هقف  ثیدـح و  ملع  ناـماس 
و قرشم ، خیش  لک ، خیش  وا  باقلا  زا  .دروآ  يور  ینیـشن  تلزع  تایـضایر و  هب  تدم  نیا  لوط  رد  وا  .تسا  هدرک  بسک  سابدلا »

يارب يدایز  نیغورد  ياه  ناتساد  اه و  تمارک  رداقلادبع  ناوریپ  يوس  زا  .تسا  یلبنح  یهقف ، ظاحل  هب  يو  .دشاب  یم  نیدلا  یحم 
رداقلادـبع خیـش  : » هتـشون يربکلا » تاقبط   » رد هیفوص  ناـگرزب  زا  ینارعـش  .تسا  هقباـس  یب  فوصت  خـیرات  رد  هک  هدـش  لـقن  يو 

هن متخانـش و  ار  یـسک  هن  .مدرک  تماقا  سک  یب  اهنت و  قارع  ياه  نابایب  رد  ماـمت ، لاـس  جـنپ  تسیب و  تدـم  تفگ : یم  ینـالیگ 
زاغآ رد  رضخ »  » مداد و یم  میلعت  اهنآ  هب  ار  یسانشادخ  هار  دندمآ و  یم  نم  دزن  نج  بیغ و  نادرم  زا  یفیاوط  .تخانش  ارم  یسک 

هب وا  .منکن  تفلاخم  وا  اب  هک  درک  طرـش  متخانـش و  یمن  ار  وا  نم  هک  یلاح  رد  .درک  یم  تقافر  یهارمه و  نم  اب  قارع  هب  مدورو 
شاب اج  نیمه  رد  تفگ : یم  دمآ و  یم  لاس  ره  .متسشن  دوب  هتفگ  وا  هک  اج  نامه  رد  لاس  هس  نم  و  نیـشنب ! اج  نیا  رد  تفگ  نم 

بآ .مدوب  لوغـشم  سفن  اب  هدهاجم  عاونا  هب  تدم ، نیا  رد  مدنام و  نیادم  ياه  هبارخ  رد  لاس  کی  دیوگ : یم  .میایب  وت  دزن  نم  ات 
لسغ طش  رد  متفر  متـساخرب و  .مدش  ملتحم  مدیباوخ و  يرـسک  ناویا  رد  دوب ، درـس  مه  یلیخ  اوه  هک  بش  کی  زا  مدیـشون و  یم 

یم لسغ  نم  هک  دـش  رارکت  راب  لهچ  بش ، نآ  رد  لمع  نیا  .مدرک و  لسغ  طش  رد  متفر  مدـش و  ملتحم  مدـیباوخ و  سپـس  مدرک 
ياج رد  ینالیگ  رداقلادـبع  ص 110 ) ج 1 ، يربکلا ، تاقبط  «. ) دربب مباوخ  اداـبم  هک  مدرک  دوعـص  ناویا  يـالاب  هب  سپـس  .مدرک 
نیما لیئربج  دیسر ، یهتنملا  هردس  هب  درک و  جارعم  بش ، رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدج  هک  هاگ  نآ  : » دیوگ یم  رگید 

، یلاعت يادخ  .مریگ  یم  شتآ  موش ، کیدزن  ناتـشگنا  ردق  هب  هاگره  ملـس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا  تفگ : دـنام و  بقع 
وا روضح  هب  نم  .منکب  هدافتـسا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر   ) ماـما دیـس  زا  رگم  اـت  داتـسرف  وا  شیپ  ماـقم  نآ  رد  ارم  حور 

راوس نم  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدج  هک  نیا  ات  .متـشاد  وکین  ار  تفالخ  تثارو و  گرزب  تمعن  هدش و  فرـشم 
مدق نیا  ممـشچ ! رون  يا  دنزرف و  يا  تفگ : نم  هب  .دیـسر  رتمک  ای  نیـسوق  باق  ماقم  هب  هک  نیا  ات  دوب  وا  تسد  رد  نم  ولج  دـش و 

راب ادخ  هوکـش  اب  شرع  هب  : » دیوگ یم  دعب  دریگ .» یم  رارق  ادـخ  يایلوا  همه  ندرگ  رب  وت  ياه  مدـق  هتفرگ و  رارق  وت  ندرگ  رب  نم 
متـسیرگن و ادخ  شرع  هب  یهلا ، قالخا  هب  قلخت  زا  لبق  .دیـشخب  نم  هب  ار  ماقم  نیا  ادـخ  دـش و  نایامن  نم  رب  نآ  ياهوترپ  متفای و 

یم تفارش  هک  تسوا  درک و  تمارک  نم  رب  نم  لاوحا  رد  رظن  اب  ار  لاصو  جات  دیشکرب و  ارم  ادخ  دش و  راکـشآ  نم  رب  وا  توکلم 
(. ص 276 ج 21 ، ریدغلا ، همجرت  «. ) دناشوپ یم  برقت  هماج  ارم  دهد و 
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، هیودـع هعبار  نوچمه  یقرـش ، نایفوص  نافراع و  زا  رگید  یخرب  تامارک  قاوذا و  لاوحا ، لاوقا ، مان ، ناـگدرب ، ماـن  زج  یبرع  نبا 
هژیو هب  دوخ ، راثآ  بتک و  رد  ار  رگید  يا  هدع  يدرورهـس و  يریـشق ، یلبـش ، يدادـغب ، دـینج  يرـصم ، نونلاوذ  یبساحم ، ثراح 

.تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  هیکم ، تاحوتف 

62 ص :
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یبرع نبا  بهذم  هرابرد  هعیش  لاجر  زا  یخرب  نخس  - 5

هعیش ار  يو  شنارادفرط  زا  یخرب  دنا و  هدرک  یفرعم  ینس  ار  يو  ًارثکا  .تسا  فالتخا  هعیش  سانشرس  لاجر  نیب  یبرع  نبا  هرابرد 
.دنا هدیمان 

: تسا رارق  نیا  زا  دننادب ، یماما  هدزاود  هعیش  ار  یبرع  نبا  هعیش  لاجر  زا  یخرب  هدش  ببس  هک  یلیالد  نیرتمهم 

هدرب و مان  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  ار  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  يدروم  رد  هیکم  تاحوتف  باتک  رد  یبرع  نبا  ( 1
یماما هدزاود  هعیـش  صوصخم  داقتعا  نیا  دنیوگ : یم  يو  عفادم  یعیـش  لاجر  .تسا  هدش  بایفرـش  ناشیا  رـضحم  هب  تسا  یعدم 

.تسا هعیش  يو  سپ  تسا ،

: دقن

: دشاب يو  عیشت  رب  لیلد  دناوت  یمن  یبرع  نبا  راثآ  زا  یکی  رد  یبلطم  نینچ  دوجو  لیلد  دنچ  هب 

رد هک  دـشاب  یم  وا  ناوریپ  زا  یکی  طـخ  هب  لوا  هخـسن  .تسا  هتـشون  هخـسن  ود  رد  ار  دوخ  هیکم  تاـحوتف  باـتک  یبرع  نبا  فلا -
یم دوجوم  رـصم  رد  هک  تسا  نیدلا  یحم  دوخ  ملق  هب  مود  هخـسن  .تسا  دوجوم  زین  نونکا  مه  و  هدش ، هتـشون  فلؤم  تایح  نامز 

هفسلف هورگ  تساوخرد  هب  یبرع  نبا  دلوت  لاس  نیمدصتشه  تبسانم  هب  هخسن  نیا  .دشاب 

63 ص :
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خیرات شخب  يراکمه  اروش و  نیا  دـییأت  اب  و  رـصم ، رد  یعامتجا  مولع  تایبدا و  نونف و  زا  تیامح  یلاع  ياروش  یعامتجا  روما  و 
يدـنب لصف  هتـسیاش و  یقیقحت  اب  ینف و  یلکـش  هب  رـصم  گنهرف  یلاع  ياروش  هسنارف و  نیروس  رد  تاقیقحت  یلاع  نمجنا  ناـیدا 
قباطم باتک  نیا  ثحابم  تسا ، هتفگ  ییحی » نامثع   » رتکد باتک  ققحم  هکنانچ  .دیسر  پاچ  هب  دنمـشزرا  ییاه  تسرهف  بسانم و 
تسیب هبنشراهچ  زور  رد  یبرع  نبا  دوخ  ملق  هب  تاحوتف  مود  هخسن  .تسا  هدش  میظنت  تاحوتف  مود  هخـسن  رد  فلؤم  يدنب  میـسقت 

.تسا (1) هتفای  نایاپ  ق.ه  لاس 636  رد  لوألا  عیبر  مراهچ  و 

( میا هدینـش  هچنآ  قبط   ) تاحوتف لوا  هخـسن  رد  يو  .دهد  یم  ماجنا  ار  یتایفذح  تاحالـصا و  شتاحوتف  مود  هخـسن  رد  یبرع  نبا 
باتک رد  ینارعش  هکنانچ  هدرک -  یفرعم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  ار  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  رصع  یلو  ترضح 

تنس لها  رثکا  نوچمه  هداد و  رییغت  مود  هخسن  رد  ار  نآ  هتشاد  هک  یبصعت  هطـساو  هب  سپـس  تسا -  هدروآ  رهاوجلا » تیقاویلا و  »
ص 367. ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  .دنک  یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  لسن  زا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

داتـسا موحرم  نانخـس  رب  يدهاش  هکلب  دشاب ؛ يو  عیـشت  رب  دهاش  دناوت  یمن  اهنت  هن  خـسن  زا  یـضعب  رد  یبلطم  نینچ  دوجو  ًاملـسم 
.دناد یم  بصعتم  ینس  ار  يو  هک  تسا  يرهطم 

مالسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دنزرف  رَظتنم  يدهم  هک  هدیقع  نیا  هب  تنـس  لها  ياملع  زا  یخرب  ب -
: هنومن يارب  دنا ، هدرک  فارتعا  تسا 

: دیوگ یم  ترضح  نآ  تبقنم  تلیضف و  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  همجرت  رد  یعفاش » هحلط  نب  دمحم  »

نسح ماما   ] ترضح نآ  هب  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  الاو  بقانم  یگرزب و  زا 

64 ص :

نم نوکی  ام  نکمأ  یلع  باتکلا  ءاهتنإب  هللادمحب  بابلا  یهتنا  : » دـسیون یم  ص 552  تاحوتف ، مراهچ  دـلج  نایاپ  رد  یبرع  نبا  - 1
همتاخ وه  يذـلا  بابلا  اذـه  نم  غارفلا  ناک  يدـی و  طخب  باتکلا  نم  هّیناثلا  هخـسنلا  وه  هّیـشنم و  يدـی  یلع  راـصتخإلا  زاـجیإلا و 

یلع نب  دمحم  طخب  هّیشنم  بتک  هئام و  ّتس  نیثالث و  ّتس و  هنس  لوألا  عیبر  رهش  نم  نیرـشعلا  عبارلا و  ءاعبرألا  موی  هرکب  باتکلا 
«. هللا هقّف  یمتاحلا و  یئاطلا  یبرعلا  دمحم  نب 
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تسا و هداد  رارق  یگشیمه  تفص  يو  يارب  ار  نآ  هدومرف و  نیزم  تبقنم  نآ  هب  ار  وا  اهنت  هداد و  صاصتخا  مالسلا ] هیلع  يرکسع 
يدـهم هک  تسا  نیا  دوش ، یمن  هدرپس  یـشومارف  هب  تساه و  نابز  رـس  رب  هشیمه  دـیارگ و  یمن  یگنهک  هب  نآ  ندوب  ون  هاگ  چـیه 

هدمآ دوجو  هب  وا  زا  هک  تسا  يو  نت  هراپ  دوش و  یم  هداد  تبـسن  وا  هب  هک  تسا  يدنزرف  هدش و  هدـیرفآ  وا  لسن  زا  مالـسلا ] هیلع  ]
ص 148. ج 2 ، لوؤسلا ، بلاطم  .تسا 

: دیوگ یم  باتک  نامه  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  همجرت  رد  يو  و 

هجحلا و شبقل  مساقلاوبا و  ترضح  نآ  هینُک  تسا و  مالـسلا  مهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  شردپ 
ص 153. نامه ، .دشاب  یم  حلاصلا  فلخلا 

: دسیون یم  زین  یکلام » غابص  نبا   » مان هب  تنس  لها  ياملع  زا  رگید  یکی 

هجح مساقلاوبا ، ردپ : هیحان  زا  شبـسن  .دیدرگ  دلوتم  .ق.ه  لاس 255  نابعش  همین  بش  رد  ارماس  رد  مالـسلا  مهیلع  نسحلا  نب  هجح 
یلع نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  نب  اضرلا  یلع  نب  داوجلا  دمحم  نب  يداهلا  یلع  نب  صلاخلا  نسحلا  نب 

اما .دـنیوگ و  یم  سجرن  ار  وا  هک  تسا  يدـلو  ّما  شردام : اما  .مالـسلا و  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  نیدـباعلا  نیز 
يدـهم يو  باقلا  نیرتروهـشم  تسا و  نامزلا  بحاـص  رظتنملا و  مئاـق  حـلاص ، فلخ  يدـهم ، هّجح ، وا  بقل  مساـقلاوبا و  وا  هینک 

ص 292. هّمهملا ، لوصفلا  .تسا 

: دسیون یم  زین  تنس  لها  ناگرزب  ناخروم  زا  یکی  یبهذ » »

ص ج 13 ، ءالبنلا ، مالعا  ریـس  ًادّیـس ...  رـشع  ینثألا  همتاخ  مالـسلا ... ] امهیلع   ] يرکـسعلا نسحلا  نب  مساقلاوبا  فیرـشلا ، رظتنملا 
.119

ياه هخـسن  زا  یخرب  رد  رگا  هک  درب  یم  ماـن  یبصعتم  ینـس  ار  یبرع  نبا  يربهر » تماـما و   » باـتک رد  يرهطم  داتـسا  موحرم  ج -
ار مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تیؤر  ياعدا  شتاحوتف 
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نیمز زگره  هکنیا  هب  تسا  لئاق  هک  دـشاب  یم  شا  هنافوصتم  مارم  رطاـخ  هب  هکلب  تسا ؛ هعیـش  يو  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هن  هدومن ،
رایتخا ار  نآ  هدـمآ و  رتدـنیاشوخ  شقاذـم  هب  هعیـش  هدـیقع  تیودـهم  هنیمز  رد  يو  اذـل  دوب ، دـهاوخن  یلاخ  بطق  یلو و  کـی  زا 

تسا و هداد  رییغت  ار  بلطم  نآ  ننست  لها  بهذم  افلخ و  هب  تبسن  دیدش  بصعت  رطاخ  هب  شتاحوتف  مود  هخسن  رد  دنچره  هدومن ،
.دنک یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  لسن  زا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تنس ، لها  رثکا  نوچمه 

: دسیون یم  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا  موحرم 

لوبق يروط  ناشیاهنایب  زا  یـضعب  رد  ار  تماما  هلأسم  دنتـسه ، فوصتم  هکنیا  اب  ننـست ، لـها  هفوصتم  مینیب  یم  اـم  هک  تسا  نیا  ... 
اهنت هن  نآ  یلاها  هک  تسا  ییاه  نیمزرس  ءزج  سلدنا  تسا و  یـسلدنا  یبرع ، نیدلا  یحم  .دنک  یم  لوبق  هعیـش  کی  هک  دنا  هدرک 

اه يوما  ادتبا  ار  سلدنا  هک  تسا  نیا  شتلع  دوب ؛ اهنآ  رد  يرگ  یبصان  زا  ییوب  دنتـشاد و  دانع  هعیـش  هب  تبـسن  هکلب  دـندوب ؛ ینس 
مهیلع تیب  لها  نمـشد  هک  مه  اه  يوما  .درک  یم  تموکح  اجنآ  رد  يدایز  ياـه  لاـس  اـت  يوما  تفـالخ  مه  دـعب  دـندرک و  حـتف 
هتشاد رگا  میشاب و  هتشادن  هعیش  سلدنا  رد  دیاش  دنتسه و  یسلدنا  یبصان ، ياملع  ننست ، لها  ياملع  نایم  رد  اذهل  دندوب و  مالسلا 
دناوت یمن  هاگچیه  نیمز  تسا  دقتعم  دراد و  هک  يا  ینافرع  قوذ  نآ  يور  یلو  تسا  یسلدنا  نیدلا ، یحم  .تسا  مک  یلیخ  میشاب 
تجح ترـضح  هب  دـسر  یم  ات  دـنک  یم  رکذ  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  مسا  هدرک و  لوبق  ار  هعیـش  رظن  دـشاب ، تجح  یلو و  زا  یلاخ 
یضعب هتبلا  مدرک ؛ تاقالم  اج  نالف  رد  ار  يرکسع  نسح  نب  دمحم  دنچ  دصشش و  لاس  رد  نم  هک  دوش  یم  یعدم  مالـسلا و  هیلع 

یم باجیا  هشیمه  ینافرع  قوذ  نوچ  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ؛ یبصعتم  ینس  ًالـصا  تسا و  فرح  نیا  دض  هدز  هک  ییاه  فرح  زا 
هب نم  دیوگ  یم  تسه و  مه  هدهاشم  یعدم  یتح  هدرک و  لوبق  ار  هلأسم  نیا  دشابن ، اهنآ  لوق  هب  ّیلو  کی  زا  یلاخ  نیمز  هک  دنک 
هب هدیـسر و  تسا  یفخم  درذگ و  یم  لاس  دـنچ  دصیـس و  شرمع  زا  نونکا  هک  مالـسلا  مهیلع  يرکـسع  نسح  نب  دـمحم  روضح 

.ما (1) هدش  لئان  شترایز 

66 ص :

صص 163 و 162. يربهر ، تماما و  - 1
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: دننک یم  دانتسا  هیکم  تاحوتف  باتک  رد  يو  مالک  نیا  هب  یبرع  نبا  عیشت  تابثا  يارب  شنارادفرط  زا  یخرب  ( 2

؛ نیعمجأ ءایبنألا  ّرس  َملاعلا و  مامإ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیلإ  سانلا  برقأ 

ءایبنا همه  ّرس  ملاع و  ماما  وا  تسا و  مالـسلا ] هیلع   ] بلاط یبأ  نب  یلع  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] دمحم هب  سک  نیرت  کیدزن 
.تسا

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  صخـش  نیرت  کیدزن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یبرع  نبا  دنیوگ : یم  هک  تسا  نیا  لالدتـسا  هجو 
.تسا هعیش  وا  تفگ  دیاب  سپ  تسا ، هعیش  صتخم  نوچ  هدیقع  نیا  تسا ، نیملاع  ماما  وا  دیوگ  یم  نینچمه  هدومن و  یفرعم  ملس 

: دناسر یمن  ار  یبرع  نبا  عیشت  نخس  نیا  لیلد  هس  هب 

: تسا هنوگ  نیا  هدمآ  هچنآ  .تسا  هدماین  هیکم  تاحوتف  یطخ  ياه  هخسن  زا  کی  چیه  رد  نخس  نیا  فلا -

.ءایبنألا (1) ّرس  و  مالسلا ] هیلع   ] بلاط یبأ  نب  یلع  هیلإ  سانلا  برقأ  و 

: دسیون یم  هحفص 181  هنونکم » تاملک   » باتک رد  يو  تسا ؛ یناشاک  ضیف  لقن  قباس ، لقن  اما  و 

یبأ نب  یلع  هیلإ  سانلا  برقأ  لاق و  دوجولا ، یف  رهاظ  لّوأ  ّهنأ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  انّیبن  رکذ  دعب  تاحوتفلا  بحاص  لاق 
.نیعمجأ ءایبنألا  ّرس  ملاعلا و  مامإ  مالسلا  هیلع  بلاط 

نبا عیـشت  ات  هدرک  لقن  یناـشاک  ضیف  نسحم  ـالم  زا  قوف  تروص  هب  ص 10 ، یئیـش » ّصف  لیذ   » هلاـسر رد  يا  هشمق  یهلا  موحرم 
نسحم رتکد  درادن ؛ دوجو  یبرع  نبا  یطخ  ياه  هخسن  زا  کی  چیه  رد  لقن  نیا  دش  حرطم  هک  هنوگ  نیمه  اما  دنک ؛ تباث  ار  یبرع 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  تسا  یبرع  نبا  نافرع  هصرع  لاعف  ناققحم  زا  یکی  هک  يریگناهج 

ییحی نامثع  حیحصت  هخسن  مدرک ، هعلاطم  ار  تاحوتف  عوبطم  خسن  عیمج  نم  اما 

67 ص :

ص 119. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
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دمحم ياقآ  يو  هطـساو  هب  یناـشاک و  ضیف  هک  تسین  یتروص  هب  تراـبع  مدـید ؛ هدروآ ، یقرواـپ  رد  ار  فلتخم  خـسن  هک  مه  ار 
.میدرک (1) لقن  ام  هک  تسا  یتروص  نامه  هب  هکلب  دنا ، هدرک  لقن  يا  هشمق  اضر 

ار نآ  مدص  کی  هک  دنز  یم  مد  رمع  تمـصع  زا  دیوگ و  یم  نخـس  رکبوبا  ماقم  زا  نانچ  هیکم  تاحوتف  باتک  رد  یبرع  نبا  ب -
هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  هیلإ  سانلا  برقأ  : » تاحوتف رد  یبرع  نبا  قوف  نایب  اب  نیاربانب  دـیوگ ؛ یمن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هراـبرد 

.درک تابثا  ار  يو  عیشت  ناوت  یمن  ءایبنألا » ّرس  مالسلا و 

دنک یم  دای  ماما  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یبرع  نبا  هکنیا  فرِـص  هب  دـشاب ، حیحـص  ضیف  نسحمالم  لقن  هکنیا  ضرف  هب  ج -
خیاشم و زا  یخرب  مدـقتم و  نایفوص  زا  يرایـسب  شیوخ  تاحوتف  باتک  رد  یبرع  نبا  اریز  دومن ؛ يو  عیـشت  تابثا  نآ  اب  ناوت  یمن 
رب هوالع  هک  دـنک  یم  یفرعم  یـسک  ناونع  هب  ار  یـسابع  لکوتم  نوچ  یـصخش  یتح  دـنک و  یم  دای  ماـما  ظـفل  اـب  ار  دوخ  دـیتاسا 

: دسیون یم  تساراد ، ار  تسا  تماما  نامه  هیفوص  هاگدید  رد  هک  ینطاب ، يونعم و  تفالخ  ياراد  يرهاظ  تفالخ 

رورـس تسا و  نیبرقم  زا  وا  تسا و  صخـش  کـی  ناـمز  ره  رد  نآ  تسا و  یلاـعت  قـح  رظن  لـحم  دـنیوگ  ثوـغ »  » ار وا  هک  بـطق 
، نامثع رمع ، رکبوبا ، دـننام : ینطاب  تفالخ  مه  دراد و  يرهاظ  تفالخ  مه  هک  تسا  یـسک  اهنآ  زا  .دـشاب  یم  دوخ  نامز  تعامج 

تسا ینطاب  تفالخ  ماقم  زئاح  اهنت  یضعب  یـسابع و  لکوتم  زیزعلادبع و  نب  رمع  دیزی و  نب  هیواعم  مالـسلا ،] مهیلع   ] نسح یلع و 
.دنتسه (2) نینچ  نیا  اه  بطق  رثکا  یماطسب و  دیزیوبا  یتبس و  دیشرلا  نوراه  نب  دمحا  دننام :

68 ص :

نافرع هتسجرب  هرهچ  یبرع  نبا  نیدلا  یحم  ص 17 ؛ ج 3 ، ییحی ، نامثع  حیحصت  ص 185 ؛ باب 24 ، ج 1  هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
ص 112. یهلا ، دوواد  هتشون  یبرع  نیدلا  یحم  هرابرد  داضتم  ياه  يرواد  باتک  زا  لقن  هب  صص 352 و 351  یمالسا ،

هفالخلا زاح  اـمک  هرهاـظلا  هفـالخلا  زوحی  مکحلا و  رهاـظ  نوکی  نم  مهنم  هناـمز و  یف  هعاـمجلا  دّیـس  نیبّرقملا و  نم  وه  و  - »... 2
زیزعلادـبع و نب  رمع  دـیزی و  نب  هیواـعم  و  مالـسلا ] مهیلع   ] نسحلا یلع و  ناـمثع و  رمع و  رکب و  یبأـک  ماـقملا  ههج  نـم  هّینطاـبلا 
یماطسبلا و دیزی  یبأک  یتبسلا و  دیشرلا  نوراه  نب  دمحأک  رهاظلا  یف  هل  مکح  هّصاخ و ال  هّینطابلا  هفالخلا  هل  نَم  مهنم  لّکوتملا و 

ص 6. ج 2 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  رهاظلا »...  یف  مهل  مکح  باطقألا ال  رثکأ 
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؛ تسا هتـسناد  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  مدقم  قح و  يذ  ار  نامثع  رمع و  رکبوبا و  يرهاظ  تفالخ  رد  اهنت  هن  نیدلا  یحم  مالک  نیا  رد 
یم یلاعت  قح  هب  برق  تفرعم و  تیونعم و  تاجرد  تیالو و  ماقم  نیرتـالاب  ار  نآ  هک  مه  ار  تیبطق  ینطاـب و  تفـالخ  ماـقم  هکلب 

راکتیانج لکوتم  هک  یلاح  رد  دـناد  یم  ادـخ  يایلوا  ءزج  مه  ار  یـسابع  لکوتم  يو  .تسا  هدوب  لـئاق  بیترت  هب  ناـنآ  يارب  دـناد ،
دومن ناریو  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  هک  اجنآ  ات  تسا  هدومن  مالسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  اب  ار  اه  ینمـشد  نیرتشیب 

.تشاد زاب  فیرش  ربق  نآ  ترایز  زا  ار  مدرم  و 

ملعم ناـمز و  بیدا  ق.ه  لاس 244  رد  تسا و  هدوب  نایعیـش  مالـسلا و  مهیلع  تراهط  نادناخ  تخـسرس  نانمـشد  زا  لکوتم  يرآ !
منادـنزرف دوب  هدیـسرپ  هک  يو  لاؤس  خـساپ  رد  بوقعی  اریز  دـیناسر  لتق  هب  یعیجف  عضو  هب  ار  تیّکـس -  نب  بوقعی  شنادـنزرف - 

رتزیزع نم  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  مالغ  ربنق  دوب : هتفگ  ار ؟ مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  دـّیؤم »  » و ّزتعم » »
! مالسلا مهیلع  نیسح  نسح و  هب  دسر  هچ  وت ، نادنزرف  زا  تسا 

اب همه  زا  رتشیب  تنـس  لها  ياملع  نایم  رد  یبرع  نبا  رحبتم ، ثدحم  ق.ه )  1254  - 1320  ) يرون نیسح  ازریم  جاح  موحرم  رظن  هب 
فیدر رد  ار  یـسابع  لـکوتم  هتفگ  نخـس  باـطقا  لاوـحا  زا  هک  ییاـج  رد  شتاـحوتف  رد  هک  ارچ  تسا ؛ هدـیزرو  تموـصخ  هعیش 
یـسک نامه  لکوتم  هک  یتروص  رد  ینطاب ؛ تفالخ  بحاص  مه  تسا و  هدوب  يرهاـظ  تفـالخ  بحاـص  مه  هک  هداد  رارق  یباـطقا 

.دننک (1) ناریو  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ات  داد  روتسد  هک  تسا 

زا ار  لکوتم  هک  يدوجو  اب  تسناد  قیرط  لها  ار  نیدـلا  یحم  ناوت  یم  هنوگچ  دـیامرف : یم  هنیمز  نیا  رد  ییابطابط  همـالع  موحرم 
!؟ دناد یم  ادخ  يایلوا 

یبرع نبا  نارادفرط  زا  دوخ  هک  ینارهط  ینیسح  نیسح  دمحم  دیس  ار  نخس  نیا 

69 ص :

.240 صص 239 -  ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  همتاخ  - 1
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: دسیون یم  درجم  حور  باتک  رد  يو  دنک ؛ یم  لقن  ییابطابط  همالع  زا  تسا 

، دـیماجنا ازارد  هب  عوضوم  نیمه  رـس  رب  هسفن -  هللا  سّدـق  ییابطابط -  همالع  ترـضح  مرکألا  انداتـسا  ترـضح  اب  اـم  ثحب  يزور 
!؟ دـناد یم  ادـخ  يایلوا  زا  ار  لکوتم  هک  يدوجو  اب  تسناد  قیرط  لها  ار  نیدـلا  یحم  دوش  یم  روطچ  دـندومرف : یم  ناـشیا  نوچ 

لها ناـیفوص  زا   ] ینارعـش هکناـنچ  تسا -  هدـماین  لـمع  هب  لـقن  رد  یفیرحت  تسوا و  زا  مـالک  نیا  دوش  تباـث  رگا  مدرک : ضرع 
یفصنم درم  وا  میناد  یم  هکنآ  ضرف  اب   (1) تسا -  هدمآ  لمع  هب  يریگمشچ  تافیرحت  یبرع  نبا  تاحوتف  رد  تسا  یعدم  تنس ]

هب نیفعـضتسم  هرمز  رد  ار  وا  بلاـطم ، زا  عون  نیا  ریظن  رد  دـیاب  تروـص  نیا  رد  تسا ؛ هدرک  یمن  راـکنا  قـح  تبث  زا  سپ  هدوـب و 
(2) تسا !!؟ نیفعضتسم  زا  نیدلا  یحم  رخآ  دندومرف : دندز و  يا  هنارکنم  دنخبل  ییابطابط ] همالع   ] ناشیا میروآ ! رامش 

یبرع نبا  عیـشت  تابثا  رد  یعـس  نوگانوگ  هلدا  اب  يددعتم  تاحفـص  رد  درجم  حور  باتک  رد  ینارهت  ینیـسح  نیـسح  دمحم  دیس 
رت يوق  رتشیب و  شراثآ  رد  يو  ندوب  ینـس  لیالد  اریز  تسا ؛ هعیـش  یبرع  نبا  تفگ  ناوت  یمن  هک  دـیوگ  یم  تیاهن  رد  اـما  دراد ؛

: دیوگ یم  فرط (3)  ود  هلدا  رکذ  زا  دعب  يو  تسا ؛

دوجو اب  تسا ] عیشت  هب  یبرع  نبا  شیارگ  لاد  هک   ] تارابع نیا  لاثما  زا  هچ  رگا 

70 ص :

یم ای  دننک ، هیجوت  يا  هنوگ  هب  دنهاوخ  یم  دنوش  یم  هجاوم  یبرع  نبا  نانخـس  نیا  اب  هک  ینامز  یبرع  نبا  نارادفرط  زا  یخرب  - 1
فیرحت هرابرد  اما  تسا ؛ هدوب  فعـضتسم  يو  ای  تسا ؛ هدرک  هیقت  یبرع  نبا  دنیوگ  یم  ای  تسا ، یبرع  نبا  راثآ  تافیرحت  دـنیوگ 

اما یسابع ، لکوتم  نایرج  لثم  داد ؛ فیرحت  لامتحا  ناوت  یمن  ار  هدمآ  یبرع  نبا  یطخ  ياه  هخـسن  مامت  رد  هک  هچنآ  تفگ : دیاب 
لالدتـسا نآ  تابثا  يارب  دیوگ و  نخـس  يا  هدیقع  زا  مئاد  يا  هدنـسیون  رگا  .دریگ  یم  تروص  يردان  دراوم  رد  هیقت  هیقت : هرابرد 

ياـه شناد  رفـس و  ریـس و  همه  نآ  اـب  تفگ : دـیاب  یبرع  نبا  فاعـضتسا  هراـبرد  اـما  .درک  هیقت  رب  لـمح  ار  نآ  ناوـت  یمن  دـیوج 
حضاو و یلیلد  دوخ  نیا  هدوب ، فعـضتسم »  » میریذپب رگا  هتبلا  هک  دـنادب ؛ فعـضتسم  ار  وا  دـناوت  یم  یلقاع  مادـک  يو ، نوگانوگ 

(. دینک تقد  ! ) تسا یبرع  نبا  یفارحنا  دیاقع  نالطب  رب  عطاق 
ص 436. درجم ، حور  - 2

.دنناد یم  ینس  ار  وا  هک  یناسک  تسا و  هعیش  یبرع  نبا  دنیوگ  یم  هک  یناسک  لیالد  ینعی  - 3
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.تسا (2) لکشم  يو  عیشت  تابثا  تسوا ، تینس  عجرم  هک  رت ] ناوارف  رت و  يوق  هلدا   ] يرگید هرفاضتم (1)  تاملک 

: دیوگ یم  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دیس  داتسا 

تنس و بابرا  زا  دنا ، فوصت  بابرا  عابتا  باطقا و  خیاشم و  هرمز  رد  هک  تعامج  تنس و  لها  فیاوط  زا  يرایسب  دننام  یبرع  نبا 
يور زا  دیابن  و  تسین ، راوتسا  حیحص  ساسا  لصا و  رب  فراع  زین  یعیـش  ره  تسا و  هعیـش  یفوص  ره  هک  هتفگ  نیا  .تسا  تعامج 

.دش (3) دقتعم  تسردان  لوق  هب  بصعت 

هب تسا  یبرع  نبا  دیاقع  نافرع و  تخـسرس  نارادفرط  زا  هک  ینایتشآ  بانج  دندومن ، هظحالم  مرتحم  ناگدـنناوخ  هک  هنوگ  نامه 
.تسا هعیش  یبرع  نبا  مییوگب  بصعت  رطاخ  هب  دیابن  دیوگ  یم  دنک و  یم  یفرعم  ینس  ار  یبرع  نبا  تحارص 

رب هک  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  باوج  رد  ناشیا  دراد ؛ یبلاج  نخـس  درجم  حور  باـتک  رد  ینارهط  ینیـسح  نیـسح  دـمحم  دـیس 
اما مینادب ؛ هعیـش  ار  وا  هک  تسا  دراو  یبرع  نبا  رب  تاداقتنا  نیا  یتروص  رد  دـیوگ : یم  دراد ، یناوارف  ياهداقتنا  یبرع  نبا  دـیاقع 

ینـس نآ  دـنام و  یم  یقاب  لکـشم  کی  طقف  عقوم  نآ  تسین و  دراو  وا  رب  ضیف  نسحم  ـالم  تاداریا  رگید  مینادـب  ینـس  ار  وا  رگا 
! دوش یم  فرطرب  لکشم  داریا و  یبرع ، نبا  ندوب  فعضتسم  هب  داقتعا  اب  مه  نآ  هک  تسا  یبرع  نبا  ندوب 

: دسیون یم  يو 

باتک جـنپ  اب  هک  دوخ  هعیـشلا » هراشب   » باـتک رد  يو  .تسا  یناـشاک  ضیف  نسحم  ـالم  یبرع ، نیدـلا  یحم  رب  نیـضرتعم  هلمج  زا 
.دیامن یم  در  عورف  لوصا و  رد  ار  نیدلا  یحم  لیـصفت  روطب  تسا ، هدیدرگ  دیلجت  اج  کی  هدـش و  یگنـس  عبط  ًاعومجم  شرگید 

هعیش ار  وا  ام  هک  تسا  یتروص  رد  يو  ياهداریا  مامت 

71 ص :

.تسا رایسب  ناوارف و  يانعم  هب  هرفاضتم  - 1
ص 330. درجم ، حور  - 2

ص 12. مکحلا ، صوصف  حرش  همدقم  - 3
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نآ يو ، ندوب  یکلام  ننـست و  لصا  رب  اما  و  تسا ، دراو  یتالاکـشا  وا  هب  عورف  رد  هچ  لوصا و  رد  هچ  تروص  نیا  رد  هتبلا  مینادب ،
رب یلاکشا  رگید  مینادب  نیفعضتسم  زا  ار  وا  رگا  هک  تسوا  عیـشت  مدع  رد  لاکـشا  هاگنآ  دشاب و  یمن  دراو  هجو  چیه  هب  تالاکـشا 

(1) دوب !» دهاوخن  يو 

!!!؟ فاعضتسا یبرع و  نبا  تسا : ییابطابط  همالع  موحرم  باوج  نامه  ینارهط ، ینیسح  نیسح  دمحم  دیس  بانج  باوج 

نیا نارادفرط ، زا  یخرب  .تسا  هتفگ  نخـس  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  بقانم  زا  دوخ  راثآ  یخرب  رد  یبرع  نبا  ( 3
.دنناد یم  يو  عیشت  رب  لیلد  ار  نانخس 

: تسا هتفگ  هدروآ ، نایم  هب  نخس  هّیدمحم  تاجانم  زا  نیماما  بطق و  لزنم  تفرعم  هرابرد  هک  اجنآ  هیکم  تاحوتف  رد 

قاحسا لیعامـسا و  میهاربا و  دّمحم و  هعبرأ : مهیلع  هللا  تاولـص  ءایبنألا  نم  لزنملا  اذهب  قّقحت  نّمم  نأ  هنم ! حورب  هللا  كدّیأ  ملعإ 
(2) ملس ؛ و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  اطبس  مالسلا ] مهیلع   ] نیسحلا نسحلا و  امه : نانثا و  ءایلوألا  نم  مالسلا و  مهیلع 

لیعامسا و میهاربا و  دمحم و  دنا : سک  راهچ  ءایبنا  زا  دنا ، هدش  ققحتم  لزنم  نیا  رد  هک  یناسک  زا  دنک ! يرای  ار  وت  دنوادخ  نادب 
[. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] ادخ لوسر  طبس  ود  مالسلا ] مهیلع   ] نیسح نسح و  دنا : سک  ود  ءایلوا  زا  مالسلا و  مهیلع  قاحسا 

رارـسا ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لاوحا  دنا و  هدوب  هباحـص  زا  هک  مالـسا  تما  ياملع  هلمج  زا  باتک  نامه  رد  زاب 
يافلخ زا  هدرمـش و  ار  ساـبع  نبا  هنع و  هللا  یـضر  یـسراف  ناملـس  مالـسلا ، هیلع  یلع  دـنا ، هدرک  ظـفح  تما  نیا  يارب  ار  شمولع 

نآ فیدر  رد  ار  نانآ  لاثما  رانید و  نب  کلام  يرصب (3) و  نسح  نیعبات  زا  هفیذح و  هریرهوبا و  یهتنم  .تسا  هدربن  مان  رگید 

72 ص :

ص 371. درجم ، حور  - 1
ص 571. ج 2 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2

هدرب یم  رـس  هب  رقاب  ماما  ات  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناـمز  رد  يو  .دـشاب  یم  مالـسا  هزوح  رد  فوصت  هلـسلس  رـس  يرـصب  نسح  - 3
، جاجتحا رد  یسربط  هنومن : يارب  دراد ؛ دوجو  ینس  هعیـش و  ییاور  ربتعم  عبانم  رد  يرـصب  نسح  تمذمرد  يددعتم  ثیداحا  .تسا 

نسح مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دننک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  هیرشع  انثا  رد  یلماع  رح  خیش  هحفص 250 و  دلج 1 ،
يرـصب نسح  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  تسا  هدمآ  باتک  ود  نامه  رد  نینچمه  تسا ؛ هدومن  یفرعم  ناطیـش  ردارب  ار  يرـصب 

یم .تسا  يرصب  نسح  تما  نیا  يرماس  دراد و  ییرماس  یموق  ره  ینعی : ِهَّمُألا » ِهِذه  ٌّيِرماَس  اذَه  ًاّیِرماس و  ٍموَق  ِّلُِکل  َّنإ  اَمأ  : » دومرف
یلع ماما  نامز  رد  يرصب  نسح  .دش  مالسلا  هیلع  یـسوم  تما  نایم  رد  يداقتعا  فارحنا  یتسرپ و  هلاسوگ  ببـس  يرماس  هک  میناد 

يدرک و فارسا  مدرم  نوخ  نتخیر  رد  وت  تفگ : ماما  هب  درک و  یم  عنم  مالـسلا  هیلع  ماما  هاپـس  رد  روضح  زا  ار  مدرم  مالـسلا  هیلع 
(. ص 95 ج 4 ، یلزتعم ، دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش   ) .دوب نوزحم  سوبع و  دوب  هدـنز  ات  اذـل  درک  نیرفن  ار  يو  ترـضح 

ص ج 7 ، دعـس ، نبا  تاقبط   ) .تشاد یم  زاب  خـیرات  گرزب  زیرنوخ  نیا  فسوی  نب  جاجح  هیلع  ماـیقا  زا  ار  ناـمدرم  يرـصب  نسح 
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شتایح نامز  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : .تسناد  یم  نیدـشار  يافلخ  هار  نامه  ار  میقتـسم  طارـص  ( 163
ینادرم ص یلع  تارظانم   ) .دـشاب هدادـن  رارق  دوخ  هفیلخ  ار  رکبوبا  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  دوب  نیا  نآ  تشاد و  هدـمع  سرت  کی 

دومن كرد  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  نت  جنپ  راگزور  درک و  رمع  لاس  دون  يرـصب  نسح  رکاسع .) نبا  قشمد  خـیرات  زا  لقن  هب   93
يرای زا  اما  دومن  كرد  ار  البرک  هعقاو  هکنآ  اـب  ص 251 .) ج 3 ، يراسناوخ ، تانجلا  تاضور   ) .تفرن اهنآ  زا  مادـک  چـیه  دزن  اما 

: دیوگ یم  خیرات -  گرزب  راکتیانج  نیا  یفقـس -  فسوی  نب  جاجح  .درک  يراددوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  ترـضح 
نـسح شخب  ءایلوألا ، هرکذت  يروباشین ، راطع   ) .دیورب يرـصب  نسح  دزن  هب  دیـسانشب  ار  یعقاو  یقیقح  درم  کی  دـیهاوخ  یم  رگا 

.دنداهن انب  ار  فوصت  يو  بتکم  نادرگاش  سپـس  درک و  يراذگ  هیاپ  ار  یطارفا  هنایارگ  دـهز  بتکم  کی  يرـصب  نسح  يرـصب )
هعیش قیرط  زا  يرـصب ، نسح  تمذم  دراد : یم  نایب  لاقملا  یهتنم  بحاص  يرئاح  یلعوبا » : » هعیـش نویلاجر  هاگن  رد  يرـصب  نسح 

درک و یم  دروخرب  دـندوب  لامتم  هچنآ  اب  يا  هقرف  ره  لها  اب  يرـصب  نسح  ص 365 .) ج 2 ، لاقملا ، یهتنم   ) .تسا هدیـسر  رتاوت  هب 
نـسح دروم  رد  لاجر  مجعم  بحاص  ص 513 ) ج 3 ، هعیـشلا ، نایعا   ) .دوب ناکلـسم  ي  ردـق »  » سیئر درک و  یم  تسایر  هب  رهاظت 

هللا تیآ   ) .دوب نایردق  سیئر  درک و  یم  تسایر  هب  رهاظت  دروخرب و  دندوب  لیامتم  هچنآ  هب  يا  هقرف  ره  لها  اب  دـیوگ : یم  يرـصب 
هب لمج  گنج  عوقو  ماگنه  رد  دـیوگ : یم  تانجلا  تاضور  بحاص  يراـسناوخ  ص 273 ) ج 4 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  ییوخ ،

ص 27 و 34) ج 3 ، تانجلا ، تاضور   ) .مینامب ناما  رد  هنتف  نیا  زا  میشاب و  فرط  یب  تسا  رتهب  تفگ : دوخ  ناتسود 
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73 ص :
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یم مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هرابرد  ار  لیذ  تایآ  لوزن  نأش  یبرع  نبا  نینچمه  .تسا (1)  هداد  رارق  ناراوگرزب 
(2) دناد :

ِهللا ال ِهجَِول  مُکُمِعُطن  امَّنِإ  ًاریسَأ *  ًامیتَی َو  ًانیکسِم َو  ِهِّبُح  یَلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُطی  َو  اًریطَتـسُم *  ُهُّرَـش  َناک  ًاموَی  َنُوفاخَی  ِرذَّنلِاب َو  َنُوفُوی  »
(3) ًاروکُش ) ُهَءازَج َو ال  مُکنِم  ُدیُرن 

تسا هدرتسگ  شباذع  ّرش و  هک  يزور  زا  و  دننک ، یم  افو  دوخ  رذن  هب  اهنآ 

74 ص :

ص 151. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
هب نارای  زا  یعمج  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـندش  رامیب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  هدـش : لـقن  ساـبع  نبا  زا  - 2

هیلع یلع  .يدرک  یم  دوخ  نادـنزرف  يافـش  يارب  يرذـن  دوب  بوخ  نسحلاابا ! يا  .تفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دـندمآ و  ناـشتدایع 
زا یضعب  قبط   ) دنریگب هزور  زور  هس  دنبای  افـش  اهنآ  رگا  هک  دندرک  رذن  دوب  اهنآ  همداخ  هک  هّضف  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  مالـسلا و 

رظن زا  هک  یلاح  رد  دنتفای ؛ افش  ود  ره  هک  تشذگن  يزیچ  میریگب ) هزور  مینک  یم  رکذن  مه  ام  دنتفگ  زین  نیـسح  نسح و  تایاور 
.تخپ نان  درک و  درآ  ار  نآ  موس  کی  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دومن و  هیهت  وج  نم  هس  مالـسلا  هیلع  یلع  دندوب ، یلاخ  تسد  ییاذـغ 

نادنمتسم زا  يدنمتسم  ملس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تیب  لها  ای  کیلع  مالسلا  تفگ : دمآ و  هناخ  رد  هب  یلئاس  راطفا  ماگنه 
هتشاد مدقم  دوخ  رب  ار  نیکسم  یگمه  اهنآ  .دنک  تمحرم  یتشهب  ياهاذغ  زا  امش  هب  دنوادخ  دیهدب  نم  هب  ییاذغ  متسه ؛ نیملسم 
هدرک هدامآ  اذغ  هک  یتقو  راطفا  عقوم  .دنتفرگ  هزور  نانچمه  مود  زور  .دندیـشونن  بآ  زج  بش  نآ  دـنداد و  وا  هب  ار  دوخ  مهـس  و 
راطفا بآ  اب  رگید  راب  دـنداد و  وا  هب  ار  دوخ  ياذـغ  دـندرک و  راثیا  زین  زور  نآ  .دـمآ  هناخ  رد  رب  یمیتی  نیوج ) نان  نامه   ) دـندوب

مه زاب  .درک  اذغ  بلط  دمآ و  هناخ  رد  رب  باتفآ  بورغ  ماگنه  هب  يریـسا  زور  نیموس  رد  .دـنتفرگ  هزور  زین  ار  دـعب  زور  دـندرک و 
تمدخ هتفرگ و  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  دش  حبـص  هک  یماگنه  .دنداد  وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  مهس 
تدـش زا  دـید  درک  هدـهاشم  ار  اـهنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه  دروآ ؛ ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
تکرح اهنآ  اب  دنتـساخرب و  سپـس  تسا ؛ نارگ  رایـسب  نم  يارب  منیب  یم  امـش  رد  هک  یلاـح  نیا  دـندومرف : دـنزرل ! یم  یگنـسرگ 

یگنـسرگ تدـش  زا  هک  یلاح  رد  هداتـسیا ، تدابع  بارحم  رد  دـندید  دـندش  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  دراو  هک  یماگنه  .دـندرک 
نیمه رد  دـندش ؛ تحاراـن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .تسا  هتـسشن  يدوـگ  هب  شیاـه  مشچ  هدـیبسچ و  تشپ  هب  وا  مکش 
هروس سپـس  دیوگ ، یم  تینهت  وت  هب  ینادناخ  نینچ  اب  دنوادخ  .ریگب  ار  هروس  نیا  دمحم ! يا  تفگ : تشگ و  لزان  لیئربج  ماگنه 

تایاور نایم  كرتشم  ردق  ناونع  هب  ریدغلا »  » رد راصتخا  یمک  اب  هک  تسا  یثیدـح  صن  دـش  نایب  هچنآ  .دـناوخ  وا  رب  ار  یتأ » له  »
هحفـص باتک و  مان  رکذ  اب  درب  یم  مان  تنـس  لها  ياملع  زا  رفن  زا 34  باتک  نامه  رد  و  تسا ، هدـش  لقن  هراب  نیا  رد  هک  يداـیز 

(. ات 111 ص 107  ج 3 ، ریدغلا ،  ) .دنا هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  هک  نآ 
.7 تایآ 9 -  رهد ، هروس  - 3
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ام دنیوگ ]: یم  و  ! * ] دنهد یم  ریسا »  » و میتی »  » و نیکسم »  » هب دنراد ، زاین ] و   ] هقالع نآ  هب  هکنیا  اب  ار  دوخ ]  ] ياذغ و  دنـسرت *  یم 
! میهاوخ یمن  امش  زا  یساپس  یشاداپ و  چیه  و  مینک ، یم  ماعطا  ادخ  رطاخب  ار  امش 

هک تسا  هدرک  حیرـصت  هتـسناد و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تبحم  اب  ربارب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبحم  یبرع  نبا 
تیب لها  هک  یناسک  تسا : هتشون  تاحوتف  رد  هکنانچ  تسا ، ترضح  نآ  هب  تنایخ  ینمشد و  عقاو  رد  ناشیا  هب  تنایخ  ینمـشد و 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ  اب  ایوگ  دنزرو  یم  تنایخ  نانآ  هب  دنراد و  یم  نمشد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هلا  یلـص  ادخ  لوسر 
ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیاب  هک  روط  نامه  ور  نیا  زا  دـنا ؛ هدـیزرو  تنایخ  يو  هب  هدرک و  ینمـشد  ملـس  هلآ و 

.مینک بانتجا  نانآ  هب  تبسن  تهارک  توادع و  زا  میرادب و  تسود  دیاب  زین  ار  وا  تیب  لها  میرادب ، تسود 

: دیازفا یم  دعب 

مالـسلا اهیلع  همطاف  یبش  متـشاد ، تهارک  هکم  رد  تاداس )  ) ءافرـش لاـمعا  زا  نم  تفگ : داد و  ربخ  نم  هب  هکم  رد  یقثوم  صخش 
يو رب  نم  دـنادرگ ، یم  رب  يور  دـنک و  یم  ضارعا  نم  زا  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتـخد 
نانآ ياهراک  ایآ  نم ! يوناب  يا  متفگ : ینک ، یم  ییوگدب  ءافرـش  زا  وت  داد : خساپ  مدـش ، ایوج  ار  شیرهم  یب  تلع  مدرک و  مالس 

[ مالـسلا اهیلع   ] ترـضح نآ  مدرک و  هبوت  دوخ  راک  زا  نم  سپ  دنتـسین ؟ نم  نادنزرف  ناشیا  ایآ  دومرف : ینیب !؟ یمن  مدرم  هرابرد  ار 
.مدش رادیب  باوخ  زا  دومرف و  تیانع  نم  هب 

: دورس ار  ریز  تیب  ود  هعقاو  نیا  لقن  زا  سپ  یبرع  نبا 

هدایسلا لهأ  مه  تیبلا  لهأف  *** ًافلخ تیبلا  لهأب  لدعت  الف 

هدابع (1) مهّبح  یقیقح و  *** رسخ ناسنإلا  نم  مهضغبف 

.دنتسه یگرزب  تدایس و  هتسیاش  نانآ  هک  نادم  يواسم  ربارب و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  ار  يدحا  تدایس  یگرزب و  رد 

.تسا تدابع  ناشیتسود  تسا و  یقیقح  نارسخ  نایز و  نانآ  اب  ینمشد  تموصخ و 

75 ص :

ص 139. ج 4 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
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: هکرابم هیآ  مکح  رد  تاداس )  ) ءافرش همه  هک  تسا  دقتعم  نیا  هب  یبرع  نبا 

(1) ًاریهطَت ) مُکَرِّهَُطی  ِتیَبلا ُو  َلهَا  َسجِرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل  هللا  ُدیُری  امَّنإ  )

.دزاس كاپ  ار  امش  ًالماک  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  طقف  دنوادخ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مارتحا  فرـش و  تهج  هب  نانآ ، هب  دـنوادخ  يوس  زا  تسا  یتیانع  نیا  دـنرهطم و  دـنا و  لـخاد 
فیک دـیاب  دـنوش ، ییاطخ  بکترم  اـیند  رد  رگا  هک  اـیند  رد  هن  دوش ، یم  رهاـظ  ازج  زور  ترخآ و  رد  فرـش  نیا  مکح  اـما  ملس ؛

رگا دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  ددرگ ؛ يراج  دح  اهنآ  رب  دننیبب و 
ناشیا تمذم  نیا ، دوجو  اب  اما  دوش ؛ یم  هدیرب  شتـسد  دنک ، يدزد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

.دشاب (2) یمن  زیاج 

مهیلع هبیط  هسمخ  نأش  رد  هیآ  نیا  ناوارف  تایاور  قبط  اریز  تسا ؛ هماع  ياملع  زا  يرایـسب  هعیـش و  هدیقع  فالخرب  هدیقع  نیا  اما 
هک تسا  دایز  يردـق  هب  عیـشت  ننـست و  لها  بتک  رد  تایاور  نیا  .دـنوش  یمن  هیآ  نیا  لـماش  تاداـس  تسا و  هدـش  لزاـن  مالـسلا 

.تسا یتسردان  تشادرب  ریهطت ، هیآ  زا  یبرع  نبا  تشادرب  نیاربانب  دنناد ؛ یم  رتاوتم  ار  نآ  نیققحم  زا  یضعب 

: دییامرف هجوت  هراب  نیا  رد  تنس  لها  روهشم  عبانم  زا  ثیدح  دنچ  هب 

َلَـسرَأَف َتلاق : ًاریهطَت .) مُکَرِّهَُطی  ِتیَبلا َو  َلهَا  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهذـُِیل  هللا  ُدـیُری  امَّنِإ  : ) َتلََزن یتَیب  یف  َهَمَلَـس : ِّمُأ  نَع  َراـسَی  ُنب  ُءاَـطَع 
(3) یتَیب ؛ ُلهَأ  ِءالُؤه  َلاقَف : مالسلا ،] مهیلع   ] ِنیَسُحلا ِنَسَحلا َو  َهَمِطاف َو  ٍِّیلَع َو  یلِإ  مَّلَس ] ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَص   ] ِهللا ُلوُسَر 

َمُکنَع َبِهُذِیل  هللا  ُدیُری  امَّنِإ  : ) هفیرش هیآ  هملس ، ّما  زا  لقن  هب  راسی  نب  ءاطع 

76 ص :

هیآ 33. بازحا ، هروس  - 1
صص 197 و 196. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2

ص 158. ثیدح 470 ، ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 3
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، همطاف یلع ، ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] ربمایپ هاگنآ  دیوگ : یم  وا  .دش  لزان  نم  هناخ  رد  ًاریهطَت ) مُکَرِّهَُطی  ِتیَبلا َو  َلهَأ  َسجِّرلا 
.دنتسه نم  تیب  لها  نانیا  دومرف : درک و  رضاح  ار  مالسلا ] مهیلع   ] نیسح نسح و 

َءاجَف َدَوسَأ ، ٍرعَـش  نَم  ٌلَّحَُرم  ٌطِرم  ِهیَلَع  ًهاَدَـغ َو  مّلـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] ُِّیبَّنلا َجَرَخ  ُهَِشیاـع : َتلاـق  تلاـق :]  ] َهَبیَـش ُتِنب  ٌهَّیِفَص 
َُّمث اَهَلَخدَأَف ، مالَّسلا ] اهیلع   ] ُهَمِطاف تَءاج  َُّمث  ُهَعَم ، َلَخَدَـف  مالـسلا ] هیلع   ] ُنیَـسُحلا َءاَج  َُّمث  ُهَلَخدَأَـف ، مـالَّسلا ] مهیلع   ] ٍِّیلَع ُنب  ُنَسَحلا 

مُکَرِّهَُطی ِتیَبلا َو  َلهَا  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل  هللا  ُدـیُری  امَّنِإ  [: ) مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ] َلاق َُّمث  .ُهَلَخدأَف  مالَّسلا ] هیلع   ] ٌِّیلَع َءاَج 
(1) ًاریهطَت ؛)

زا يراد  شقن  یمشپ  شـشوپ  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  دادماب  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] ربمایپ تفگ : هشیاع  هیبش : رتخد  هیفص 
.داد ياج  نآ  ریز  رد  ار  وا  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] ربمایپ دمآ و  مالـسلا ] هیلع   ] یلع نب  نسح  سپ  .تشاد  نت  رب  هایـس  يوم 
زین ار  وا  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] ربمایپ هک  دمآ  مالسلا ] اهیلع   ] همطاف وا  یپ  رد  دش ، لخاد  دمآ و  مالسلا ] هیلع   ] نیـسح سپس 

(. ًاریهطَت مُکَرِّهَُطی  ِتیَبلا َو  َلهَا  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل  هللا  ُدیُری  امَّنِإ  : ) دومرف سپس  داد و  ياج  دوخ  ششوپ  ریز  رد 

( ًاریهطَت مُکَرِّهَُطی  ِتیَبلا َو  َلهَا  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل  هللا  ُدیُری  امَّنِإ  : ) اِهتَیب یف  َتلََزن  َهَیآلا  ِهِذه  َّنَأ  ِهَملَـس : َّمَأ  نَع  ٌّيِردُخلا  ِدیعَـس  ُوبَأ 
ٍریَخ یِلا  کَّنِإ  َلاق : ِتیَبلا ؟ ِلهَأ  نِم  ُتَسلَأ  مّلس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ] ِهللا َلوُسَر  ای  اَنَأ  ُتلُقَف : ِتیَبلا ، ِباب  یَلَع  ٌهَِسلاج  اَنَأ  َو  َتلاق :
ُهللا َیِـضَر  ِنیَـسُحلا  ِنَسَحلا َو  ُهَمِطاـف َو  ٌِّیلَع َو  مّلـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلَـص  ِهللا  ُلوُسَر  ِتیَبـلا  ِیف  َو  َتلاـق : ِِّیبَّنلا -  ِجاَوزَأ  نِم  َتنَأ 

(2) مُهنَع ؛

لزان وا  هناخ  رد  ًاریهطَت ) مُکَرِّهَُطی  ِتیَبلا َو  َلهَا  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل  هللا  ُدیُری  امَّنِإ   ) هیآ نیا  هملـس : ما  زا  لقن  هب  يردـخ  دیعـسوبا 
هملس ّما  .تسا  هدش 

77 ص :
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، يا هناور  ریخ  يوس  هب  وت  دومرف : متـسین ؟ تیب  لها  زا  نم  ایآ  هللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع  .مدوب  هتـسشن  هناخ  رد  رب  نم  دـیوگ : یم 
هللا یلص   ] ربمایپ هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دیوگ : یم  هملس  ّما  دنوش ] یمن  هیآ  نیا  لماش  ربمایپ  نارسمه  ینعی   ] .يربمایپ نارـسمه  زا  وت 

.دندوب هناخ  رد  مهنع -  هللا  یضر  نیسح -  نسح و  همطاف و  یلع و  و  ملس ] هلآ و  هیلع و 

اهیلع  ] َهَمِطاف َو  مالسلا ] مهیلع   ] ٍنیَسُح ٍنَسَح َو  ٍِّیلَع َو  یَلَع  َلَّلَج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  َهَمَلَس : ِّمُأ  نَع  ٍبَشوَح  ُنب  ُرهَش 
َلاقَف .ًاریهطَت  مُهرِّهَط  سجِّرلا َو  ِبِهذَأ  َّمُهّللَا  یتَّصاخ ، یتَیب َو  ُلهَأ  ِءالُؤه  َّمُهّللَا  مّلس :] هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ] َلاق َُّمث  ًءاَسِک  مالـسلا ]

؛ ٍریَخ َیِلا  َکَّنِإ  ملس :] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] َلاق مُهنِم ؟ اَنَأ  َو  َهَمَلَس : ٌّمُأ 

دنکفا مالسلا ] مهیلع   ] همطاف نیسح ، نسح ، یلع ، رب  ییابع  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] ربمایپ هملس : ما  زا  لقن  هب  بشوح  نب  رهش 
ناشکاپ ًالماک  نک و  رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  هنوگ  ره  ایادـخ ! .دنتـسه  نم  صاوخ  نم و  تیب  لها  نانیا  ایادـخ ! راب  دومرف : سپـس  و 

.یتسه ریخ  یکین و  يوس  هب  وت  اما ) هن ، : ) دومرف ربمایپ  مناشیا ؟ زا  نم  ایآ  تفگ : هملس  ّما  .نادرگ 

َُّمث َلاق : ًاّیِکدَف ، ًاءاَسِک  مِهیَلَع  یقلأَف  مِِهب ، ُهتَءاجَف  ِکیَنبا ، َکِجوَِزب َو  ینیتئا  هَمِطاِفل : َلاق  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] هللا َلُوسَر  َّنِإ 
.ٌدیجَم ٌدیمَح  َکَّنِإ  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یلَع  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َِکتاکََرب  َِکتاوَلَص َو  لَعجاَف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِءالُؤه  َّنِإ  َّمُهلَّلا  َلاق : َُّمث  مِهیَلَع  ُهَدَی  َعَضَو 

(1) ٍریَخ ؛ یَلَع  َکَّنِإ  ملس :] هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ] َلاَق يِدَی َو  نِم  َُهبَذَجَف  مُهَعَم ، َلُخدََأل  َءاَسِکلا  ُتعَفَرَف  َهَمَلَس : ُّمُأ  َتلاق 

ربمایپ .دروآ  ار  اهنآ  زین  وا  روایب ، نم  دزن  ار  ترسپ  ود  رسمه و  دومرف : مالسلا ] اهیلع   ] همطاف هب  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] ربمایپ
نانیا ایادخ ! راب  دومرف : داد و  رارق  اهنآ  يور  ار  شتسد  سپـس  دنکفا و  اهنآ  رب  ار  دوخ  یکدف  يابع  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ]

دورد .دنتسه  دمحم  نادناخ 

78 ص :

ص 228. ج 10 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 94 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_78_1
http://www.ghaemiyeh.com
http://www.ebnearabi.com
www.ebnearabi.com


نآ ریز  رد  اهنآ  هارمه  ات  مدز  رانک  ار  اـبع  نم  .يراوگرزب  هدوتـس و  وت  هک  تسرفب  دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  ار  دوخ  تاـکرب  و 
.یتسه یکین  ریخ و  رب  وت  تفگ : دیشک و  نم  تسد  زا  ار  نآ  ربمایپ  یلو  مریگ ؛ ياج 

.دنا هدرک  لقن  هراب  نیا  رد  تنس  لها  ناگرزب  هک  يرگید  ناوارف  ثیداحا  و 

.تسا تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  و  هعیش » عامجا  فلاخم  ریهطت »  » هیآ هرابرد  یبرع  نبا  نخس  نیاربانب ،

يرایسب اریز  دشاب ؛ يو  عیشت  لیلد  دناوت  یمن  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  زا  یبرع  نبا  دیجمت  فیرعت و  لاح  ره  هب 
، رکاسع نبا  يزودـنق ، یفنح  نامیلـس  خیـش  یلزتعم ، دـیدحلا  یبا  نبا  يروباشین ، یناکـسح  مکاـح  دـننام : تنـس ، لـها  ياـملع  زا 

هتفگ نخس  دنا و  هدرک  لقن  ثیدح  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  بقانم  رد  ناشراثآ  رد  نارگید  ریثا و  نبا  يدوعـسم ،
.دنا

، تسا عیـشت  صتخم  هدیقع  نیا  نوچ  دـنیوگ : یم  شنارادـفرط  زا  یخرب  دـناد ، یمن  زیاج  نید  رد  ار  سایق »  » هب لمع  یبرع  نبا  ( 4
، عامجا تنس و  باتک و  ربارب  رد  ار  سایق  هیعرش  ماکحا  طابنتسا  رد  تنـس  لها  ياهقف  اریز  تسا ، هعیـش  یبرع  نبا  تفگ  دیاب  سپ 

یمن تسرد  ار  سایق »  » هب لمع  یبرع  نبا  هک  یتروص  رد  دنا ، هتـسناد  بجاو  ار  نآ  ياضتقم  هب  لمع  دـنا و  هتـشادنپ  لقتـسم  لیلد 
.دناد

: دیوگ یم  هیکم  تاحوتف  باتک  رد  یبرع  نبا 

: دومرف شربمایپ  هب  دنوادخ  .تسین  یعراش  دنوادخ  زج 

(1) هللا :) َكاَرَأ  اِمب  ِساَّنلا  َنَیب  َمُکحَِتل  َباَتِکلا  َکیَلَع  انلَزنَأ  ّانِإ  )

.تسا هدنایامن  وت  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  ینک  مکح  مدرم  نایم  ات  میداتسرف  وت  يارب  ار  نآرق  ام  »

دوب هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  يرما  دنگوس ، هب  هک  هصفح  هشیاع و  هیضق  رد  ار  يو  دنوادخ  هکلب  يا ، هدید  تدوخ  هچنآ  هب  تفگن  و 
يا دومرف : داد و  رارق  باتع  دروم 

79 ص :

هیآ 105. (، 4  ) ءاسن هروس  - 1
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هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  صوصخ  رد  هزات  نیا  ینک ، یم  مارح  هدرک  لالح  ادـخ  ار  هچنآ  دوخ  رب  تنانز  يدونـشخ  يارب  ارچ  ربماـیپ 
باوص زا  شیب  شیاطخ  لامتحا  تسین و  موصعم  هک  یـسک  يأر  هب  دـسر  هچ  ات  دوب  اـطخ  زا  نوصم  موصعم و  هک  دوب  ملـس  هلآ و 

لئاق نآ  هب  نم  سایق ، اما  درک و  تدابع  هدـشن  طابنتـسا  عامجا  تنـس و  باتک و  زا  هک  دوخ  يأر  هب  ار  دـنوادخ  تسین  زیاج  .تسا 
.منک (1) یمن  تعباتم  نآ  زا  متسین و 

: باوج

و يرهاظ » دوواد  نب  دـمحم   » زین یعفاش و  تنـس  لها  همئا  زا  هکلب  دـناد ؛ یمن  زیاج  ار  سایق  هب  لـمع  هک  تسین  هیماـما  هعیـش  اـهنت 
دیاب تروص  نیا  رد  دشاب ، عیـشت  هناشن  سایق  زا  يرود  رگا  دـنا و  هتـسج  يرود  سایق  زا  دوب ، اهنآ  زا  یکی  یبرع  نبا  هک  شناوریپ 

ار سایق  هب  لمع  هک  تنـس  لها  ياهقف  روهمج  دـننام  هک  ار  هیدـیز  هعیـش  تسناد و  هعیـش  ار  يو  ناوریپ  يرهاظ و  دوواد  یعفاش و 
.دیمان (2) ینس  دنا ، هتفریذپ 

اما دـننک ؛ یم  دانتـسا  نآ  هب  يو  عیـشت  تاـبثا  يارب  یبرع  نبا  نارادـفرط  هک  تسا  یلئـالد  نیرت  هدـمع  دـش  رکذ  هک  یبلاـطم  نـیا 
یمن یفاک  هجو  چیه  هب  تسا  هدش  هدروآ  وا  عیـشت  تابثا  يارب  هک  يدهاوش  هلدا و  تسین و  هعیـش  یبرع  نبا  هک  تسا  نیا  تقیقح 

.دنا (3) هدرک  فارتعا  نآ  هب  مه  شنارادفرط  زا  یضعب  یتح  هک  تسا  یبلطم  نیا  دشاب و 

80 ص :

ص 69. باب 318 ، ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
نیدـلا یحم  هرابرد  داضتم  ياه  يرواد  باتک  زا  لقن  هب  ص 8 ؛ ج 3 ، لوؤسلا ، هیاهن  53 ؛ صص 56 -  ج 7 ، مزح ، نبا  ماـکحا  - 2

ص 139. یبرع ،
هحفص 330 درجم ، حور  باتک  رد  یبرع ، نبا  نارادفرط  زا  ینارهط  ینیـسح  نیـسح  دمحم  دیـس  دش ، رکذ  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  - 3

هرفاـضتم تاـملک  دوجو  اـب  تسوا ] عیـشت  رب  لاد  هک   ] تاراـبع هنوگ  نیا  لاـثما  زا  هچ  رگا  : » دـیوگ یم  فرط  ود  هلدا  رکذ  زا  دـعب 
دننام یبرع  نبا  : » دیوگ یم  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دیس  نینچمه  تسا .» لکشم  يو  عیـشت  تابثا  تسوا ، تینـس  حّجرم  هک  يرگید 
.تسا تعامج  تنس و  بابرا  زا  دنا ، فوصت  بابرا  عابتا  باطقا و  خیاشم و  هرمز  رد  هک  تعامج  تنس و  لها  فیاوط  زا  يرایسب 

لوق هب  بصعت  يور  زا  دیابن  .تسین و  راوتسا  حیحص  ساسا  لصا و  رب  فراع ، زین  یعیش  ره  تسا و  یعیش  یفوص  ره  هک  هتفگ  نیا 
(. ص 12 مکحلا ، صوصف  حرش  همدقم  «. ) دش دقتعم  تسردان 
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لها هب  تبـسن  يدراوم  رد  یبرع  نبا  هچ  رگا  .تسا  رمث  یب  دوخ و  یب  ناشـشالت  دـنا  هدرک  شالت  وا  عیـشت  تابثا  يارب  هک  یناسک 
مک و هک  هدروآ  نابز  رب  مه  ینانخس  يردان  دراوم  رد  هدرک و  تبحم  راهظا  مارتحا و  يادا  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب 

باتک هژیو  هب  شیاه  هتـشون  اه و  هتفگ  قبط  دـشاب و  یمن  یفاـک  اعدـم  تاـبثا  يارب  یلو  تسا ؛ خنـس  مه  هعیـش  تادـقتعم  اـب  شیب 
یم داهتجا  هب  دوخ  عورف ، رد  هک  تسا  يدوجو  تدـحو  یفوص  ینـس  وا  تسوا ، راـکفا  دـیاقع و  دنـس  نیرتراوتـسا  هک  شتاـحوتف 

.دیامن یمن  دیلقت  زین  تنس  لها  همئا  زا  مادک  چیه  زا  دزادرپ و 

یم یبرع  نبا  بهذم  رد  عماج  یقیقحت  زا  دـعب  تسا ، یبرع  نبا  نافرع  سانـشرس  ياه  هرهچ  نارادـفرط و  زا  هک  يریگناهج  رتکد 
: دسیون

زا یـضعب  و  دـنا ...  هداد  رارق  تعامج  تنـس و  لها  ياملع  هگرج  رد  ار  يو  یبرع ، نبا  لاح  حرـش  ناگدنـسیون  ناـخروم و  بلغا 
تسا فیعض  رایسب  شندوب  هعیش  لامتحا  هکنیا  اب  دنا ...  هتشادنپ  يرشع  انثا  هعیش  ار  يو  زین  هیرشع  انثا  هعیش  ناسانشرس  ناگرزب و 

هدرک هوفت  زین  نایدا  تدحو  هب  ًانایحا  هک  يدوجو  تدحو  یفوص  ینـس  تیاهن  تسا ، هدوب  ینـس  يو  هک  تسا  نیا  رب  بلاغ  ّنظ  و 
.تسا (1)

: دسیون یم  شباتک  رگید  ياج  رد  فّوصت  نافرع و  هصرع  ققحم  نیا 

تمـصع نایب  ، ] دروآ نابز  رب  هدروآ  ناـبز  رب  یبرع  نبا  هک  ار  ینانخـس  نینچ  دراد  یمن  اور  لد  زا  يا  هعیـش  چـیه  هک  تسا  مّلـسم 
دّدـعتم ثیداحا  نایب  یـسابع ، لّکوتم  نتـسناد  لماک  هللا  یلو  رکبوبا ، ناوارف  حدـم  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  هب  تمهت  رمع ،

كاپ ناشدـصق  صلاخ و  ناشتّین  هکنیا  اب  دـنا  هدیـشوک  یبرع  نبا  عیـشت  تابثا  رد  هک  نانآ  هرخـالاب  نیخیـش و ]...  ماـقم  رد  یلعج 
کی وا  هکلب  نآ ، فراعتم  ياـنعم  هب  یّنـس  هن  تسا و  ظـفل  لوادـتم  ياـنعم  هب  هعیـش  هن  وا  تسا ...  لـطاب  لـطاع و  ناشیعـس  تسا ،

.ار (2) بهذم  نید و  ًانایحا  مه  دناد و  یم  دحاو  ار  دوجو  مه  هک  تسا  يدوجو  تدحو  یفوص 

81 ص :

ص 482. یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع ، نبا  نیدلا  یحم  - 1

ص 451. یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع ، نبا  نیدلا  یحم  - 2
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یبرع نبا  ندوبن  هعیش  لئالد  - 6

هراشا

نودب ار  هلدا  نآ  یفـصنم  ققحم  ره  .تسا  هدوبن  هعیـش  يو  دنک  یم  صخـشم  هک  تسا  دوجوم  يددـعتم  لئالد  یبرع  نبا  راثآ  رد 
عورف لوصا و  رد  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  نادـناخ  ینارون  بتکم  عباـت  يو  هک  دـسر  یم  یعطق  هجیتن  نیا  هب  دـنک  یـسررب  بصعت 

.تسا هدوبن 

: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  هرامش  هدزناش  رد  ار  هلدا  نآ  زا  یخرب  شخب  نیا  رد 

یبرع نبا  ندوبن  هعیش  رب  یعطق  لیلد  صن و  ( 1

دوخ زا  دعب  نیـشناج  ناونع  هب  ار  سک  چیه  دومن و  تافو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دیوگ  یم  تحارـص  هب  یبرع  نبا 
: درکن باختنا 

(1) هتّیعالو ؛...  ٍدحأ  یلإ  هنع  هفالخب  ّصن  ام  و  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] هللا لوسر  تام  اذهل  و 

نییعت هفیلخ  دوخ  يارب  درکن و  حیرـصت  يدحا  تفالخ  هب  درک و  تلحر  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] ادخ لوسر  تهج  نیا  هب  و 
.دومرفن

: دسیون یم  همادا  رد  یبرع  نبا 

عم هللا  نع  هفیلخ  نوکیف  ّهبر  نع  هفالخلا  ذخأی  نم  هتّما  یف  ّنأ  هملعل 

83 ص :

ص 409. مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  هّیدوواد ، ّصف  مکحلا ، صوصف  - 1
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(1) عورشملا ؛ مکحلا  یف  هقفاوملا 

تیـصوصخ نیا  هب  و  رکبوبا ] ینعی   ] دریگ یم  شراگدرورپ  زا  ار  تفالخ  هک  تسا  یـسک  ادـخ  ناگدـنب  نیب  هک  تسناد  یم  نوچ 
عیرشت ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلیـسو  هب   ] هک تسا  یمکح  قفاوم  دریگ ] یم  يادخ  زا  دوش و  یم  یحو  وا  هب  هچنآ   ] هک

.تسا هدش 

هک تسین  هلأسم  نیا  رب  هعیـش  فلتخم  فیاوط  اه و  هورگ  نیب  یفالتخا  چـیه  تسا ؛ هعیـش  یعطق  عامجا  فلاخم  یبرع  نبا  نایب  نیا 
دنوادخ فرط  زا  رفن  اههد  دزن  رد  مخ  ریدغ  هعقاو  رد  يرمق  يرچه  مهد  لاس  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  راوگرزب  ربمایپ 

لها ناخروم  ناثدـحم و  زا  يرایـسب  یتح  ار  هعقاو  نیا  .دومن  نیعم  هفیلخ  ماـما و  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  لاـعتم 
.دنا (2) هدرک  تبث  تنس 

: دیامرف یم  عطاق  ینایب  اب  یبرع  نبا  باوج  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

و اهیلع ، ّصنلا  بجی  ال  نایعألا ، وأ  ءامـسألا  ملاع  یلع  عالّطإلاب  قیاقحلل  هّیونعملا  هفـشاکملا  نع  هراـبع  یه  یّتلا  هّیونعملا  هفـالخلا 
اّمأ

84 ص :

.نامه - 1
اهنت هکلب  دنا ، هدرک  لقن  یباحـص  هد  دص و  ار  یخیرات  هعقاو  نیا  هک  تسا  یفاک  هزادنا  نیمه  یخیرات  دادـیور  نیا  تیمها  رد  - 2

 - یمالسا مود  نرق  رد  ( 14 ص 16 -  ج 1 ، ریدغلا ،  ) .دروخ یم  مشچ  هب  نت  هد  دـص و  مان  ننـست  لها  نادنمـشناد  ياه  باتک  رد 
یگمه يدعب  ياه  نرق  رد  ریدغ  ثیدح  نایوار  دنا و  هتخادرپ  ثیدح  نیا  لقن  هب  نانآ  زا  نت  هن  داتـشه و  تسا -  ناعبات  رـصع  هک 

، ریدغلا  ) .دنا هدرک  نایب  دوخ  ياهباتک  رد  ار  ثیدح  نیا  اهنآ  زا  نت  تصش  دصیس و  هک  دنشاب  یم  ننـست  لها  نادنمـشناد  ءاملع و 
هب 40 ینابیـش  لبنح  نب  دمحا  دنا : هدرک  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  هک  ننـست  لها  ثیدح  ناگرزب  زا  رفن  دنچ  ( 62 صص 151 -  ج 1 ،

دیعـسوبا .تسا  هدرک  لقن  دنـس  هب 80  یعفاـش  يرزج -  .تسا  هدرک  لـقن  دنـس  هب 25  ینالقـسع  رجح  نبا  .تسا  هدرک  لـقن  دـنس 
.تسا هدرک  لقن  دنـس  هب 100  ینادـمه  ءالعلاوبا  .تسا  هدرک  لـقن  دنـس  هب 250  یئاسن  .تسا  هدرک  لـقن  دنـس  هب 120  یناتسجس 

(. ص 14 ج 1 ، ریدغلا ،  ) .تسا هدرک  لقن  دنس  هب 30  نابح  نافرعلاوبا 
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هللا لوسر  ّصن  اذهل  .اهراهظإ و  بجاو  یهف  هّینوکلا ، ءامـسألا  تحت  یه  یّتلا  هلاسرلا  ءابنألا و  نوئـش  نم  یه  یّتلا  هرهاظلا  هفالخلا 
نم هّوبنلا  نوکی  امکف  .هّینوکلا  ءامـسألا  تحت  نوکت  هّوبنلاک  هرهاظلا  هفـالخلا  .هرهاـظلا و  ءاـفلخلا  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

قلخلا یلع  ّیفخ  رمأ  یهلإلا  بصنملا  هرهاظلا و  هفالخلا  اذـکف  لاومألا ، سفنألا و  یلع  هّیولوألا  اهراثآ  نم  یّتلا  هّیهلـإلا  بصاـنملا 
.صیصنتلاب هراهظإ  نم  ّدبال 

رمألا اذه  عییضت  ّنإف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  ضئارفلا  مظعأ  نم  هفالخلا  یلع  صیـصنتلا  نوکی  بیبحلا  رمعل  و 
نأ دحأ  یـضری  یّتلا ال  حئابقلا  حـبقأ  نم  هعیرـشلا ، راثآ  ّلحمـضی  هّوبنلا و  ساسأ  ّلتخی  هّمألا و  رمأ  ّتتـشتی  هعییـضتب  يذـّلا  ریطخلا 

(1) ّربدت ! انسفنأ ، رورش  نم  هللااب  ذوعن  مّظعم : لوسر  مّرکملا و  ّیبن  نع  ًالضف  سانلا  طسوأ  یلإ  اهبسنی 

تـسین بجاو  نایعا ، ای  ءامـسا  ملاع  رب  ندرک  ادیپ  عالطا  هطـساو  هب  هک  قئاقح  هیونعم  هفـشاکم  زا  تسا  ترابع  هک  هیونعم  تفالخ 
هک تسا  یتلاسر  يدنوادخ و  توبن  نوئش  مزاول و  زا  هک  هیرهاظ  تفالخ  اما  .دیآ و  لمع  هب  یـصن  حیرـصت و  نآ  یفرعم  يارب  هک 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  لصا  نیا  رب  .دومن و  یفرعم  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  تسا ، عقاو  هّینوک  ءامـسا  تحت  رد 
تـسا توبن  لصا  نوچمه  هّیرهاظ  تفالخ  .دروآ و  یم  لمع  هب  صیـصنت  حیرـصت و  هیرهاظ  ءافلخ  ندناسانـش  یفرعم و  يارب  ملس 

سوفن و رب  تیولوا  شراـثآ  زا  هک  تسا  هیهلا  بصاـنم  زا  توبن  هک  ناـنچمه  نیارباـنب ، دـشاب ؛ یم  عقاو  هّینوک  ءامـسا  تحت  رد  هک 
تـسین يزیرگ  زیرگ و  و  مدرم ، هشیدنا  راکفا و  زا  ناهنپ  تسا  يرما  یهلا  بصنم  .هیرهاظ و  تفالخ  تسا  روط  نیمه  تسا ، لاوما 

نیرت میظع  زا  تفالخ  رب  صیـصنت  هک  تسود  ناـج  هب  دـنگوس  .دومن و  فیرعت  راـهظا و  زا  نآ  صیـصنت  حیرـصت و  اـب  هکنآ  رگم 
نیا رد  لامها  عییضت و  هکنآ  تلع  هب  ملس ؛ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رب  تسا  تابجاو  ضئارف و 

85 ص :

صص 197 و 196. سنألا ، حابصم  مکحلا و  صوصف  حرش  یلع  تاقیلعت  - 1
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یم لحمضم  تعیرش  راثآ  دریذپ و  یم  لالتخا  تّوبن  ساسا  ددرگ و  یم  قّرفتم  ّتتـشتم و  تُما  رما  نآ ، عییـضت  اب  هک  يریطخ  رما 
، دهد تبسن  هیاردلا  طسوتم  یماع و  نامدرم  زا  یکی  هب  ار  نآ  تسین  یضار  سک  چیه  هک  تسا  یتشز  لامعا  نیرت  تشز  زا  دوش ،
زا هک  ییاهرـش  زا  ادـخ  هب  میرب  یم  هانپ  ام  .هدـش  هتـشاد  گرزب  یلوسر  مرکلا و  دـجملاوذ و  يربمایپ  هب  ار  نآ  تبـسن  دـسر  هچ  ات 

! امن لمأت  ربدت و  راتفگ  نیا  رد  .دزیخ  یم  رب  نامسوفن 

.تسا هدرک  هیقت »  » هتشاد رارق  يراوشد  طیارش  رد  نوچ  يو  دنیوگب : نخس  نیا  هیجوت  يارب  یبرع  نبا  نارادفرط  زا  یخرب  دیاش 

: باوج

یلص مالسا  ربمایپ  ار  باتک  نیا  هک  دراد  اعدا  مکحلا  صوصف  باتک  همدقم  رد  یبرع  نبا  اریز  تفریذپ ؛ ار  ینخس  نینچ  ناوت  یمن 
مک و نیرتکچوک  نودب  هک  دراد  اعدا  و  دشاب ، یم  نآ  مجرتم  طقف  وا  تسا و  هداد  يو  هب  هفـشاکم  ملاع  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

.تسا هدومن  نایب  ار  نآ  يدایز 

!؟ تسا هدرک  هیقت »  » يو هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  یبرع  نبا  ياعدا  نیا  اب  سپ 

حرـش رد  ممهلا  دمم   » باتک همدقم  رد  دنچ  ره  تسا ، یبرع  نبا  راثآ  ناحراش  نارادفرط و  وزج  هک  یلمآ  هداز  نسح  نسح  داتـسا 
هب یبرع  نبا  نخس  زا  زارف  نیا  رد  اما   (1) دناد ، یم  تسرد  مکحلا  صوصف  باتک  هرابرد  ار  یبرع  نبا  ياعدا  مکحلا » صوصف 

86 ص :

رد هک  مدید  يا  هرشبم  رد  ار  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص  ادخ » لوسر  نم  : » دسیون یم  مکحلا  صوصف  همدقم  رد  یبرع  نبا  - 1
: متفگ نم  .دـنرب  عفن  وا  زا  اـت  ناـسرب  مدرم  هب  ریگب و  ارنآ  تسا ، مکحلا  صوصف  باـتک  نیا  دومرف : نم  هب  و  دوـب ، یباـتک  شتـسد 

یهاوخرذع نایب ، نیا  : » دسیون یم  یبرع  نبا  ياعدا  ندوب  قداص  رد  یلمآ  هداز  نسح  نسح  داتسا  بانج  مدومن .» تعاطا  مدینش و 
یم یهاوخرذع  اما  دنکن ، راکـشآ  ار  تسود  رارـسا  دشاب و  هللا  نیما  دـیاب  کلاس  فراع  اریز  تسا ،]  ] هتفای هک  هچنآ  زاربا  زا  تسا 

(. ص 8 مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  «. ) مدوب رومأم  لوسر  نامرف  هب  مدرک  راهظا  نم  رگا  هک  دنک 
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: دسیون یم  یقرواپ  رد  دنک و  یم  داقتنا  يو 

دیاب دوب ...  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نآ  دومرف و  نییعت  یصو  دوخ  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  تسین  کش 
مترخآ سراح  مثراو و  یلو  متسین  یبن  لوسر و  نم  تفگ  هک  درک  حیرصت  باتک  لوا  رد  دوبن و  تمصع  بحاص  خیـش  هک  تفگ 

تفلا سنا و  قباوس  دـقتعم و  بسح  هب  تسا  یلاـعت  قح  زا  ذـخا  هک  وا  فشک  تسین ، یبـن  لوـسر و  تمـصع و  بحاـص  نوـچ  و 
.دروآ (1) يور  یهابتشا 

: تفگ دیاب  نیاربانب 

تیاصو عوضوم  هتـسناد و  یمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  لصفالب  هفیلخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  یبرع  نبا 
نآ تیـالو  تماـما و  هب  هدوـبن و  هیماـما  هعیـش  زا  وا  هک  تسا  ینـشور  لـیلد  نیا  تـسا و  هدرک  یم  راـکنا  یّلک  هـب  ار  ترـضح  نآ 

.تسا هتشادن  داقتعا  ترضح 

دناد یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لصفالب  هفیلخ  ار  رکبوبا  يو  ( 2

تمظع رب  دهاش  ار   (2) ًالیلَخ » ٍرَکبَابأ  ُتذَخَّتال  ًالیلَخ  ًاذِـخَّتُم  ُتنُک  َول   » یلعج ثیدـح  دروم  شـش  رد  هیکم  تاحوتف  رد  یبرع  نبا 
تفالخ ترورـض  ثیدح  نیا  زا  هکلب  دناد ؛ یم  وا  ندوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ولت  یلات  ای  ییاتمه  هکلب  رکبوبا ؛

.تسا هدرک  هدافتسا  ار  رکبوبا  لصفالب 

: دیوگ یم  هیکم  تاحوتف  رد 

ینعملا نم  اذـه  تحت  ام  یلإ  اورظناـف  هللا » ُلـیلَخ  مُُکبِحاَـص  نکل  ًـالیلخ  ٍرَکباـبا  ُتذَـخَّتال  ًـالیلخ  ًاذِـخَّتُم  ُتنُک  َول   » ربخلا یف  درو  و 
: مهضعب لاق  فیطللا 

ًالیلخ لیلخلا  یّمس  اذب  و  *** یّنم حورلا  کلسم  تّللخت  و 

87 ص :

ص 410. مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 1
یلصفم ثحب  ریدغلا  گنـسنارگ  ۀعوسوم  مجنپ  دلج  رد  ینیما  همالع  موحرم  .تسا  تنـس  لها  ثیداحا  تایلعج  زا  ثیدح  نیا  - 2

.دراد تنس  لها  یلعج  ثیداحا  هنوگ  نیا  هب  عجار 
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(1) لیلخلا ؛ وهف  لماکلا  ّقلختملا  اهّللخت  دق  و  هنیع ، یه  لب  هیلع  لئالد  اهیف  ام  هاوس و  تسیل  هؤامسأ و  الا  ّمث  ام  لاق  و 

هللا لـیلخ  امـش  بحاـص  نکل  و  مدـیزگ ، یم  رب  لـیلخ  ناونع  هب  ار  رکبوبا  مدـیزگ  یم  رب  یلیلخ  نم  رگا   » هک تسا  هدـمآ  ربـخ  رد 
: دنا هتفگ  رعش ] بلاق  رد   ] یخرب .تسا و  هتفهن  یفیطل  يانعم  هچ  ترابع  نیا  لیذ  رد  رگنب  سپ  تسا ؛»

.تسا هدش  هدیمان  لیلخ  لیلخ »  » تهج نیمه  هب  يا و  هدرک  ذوفن  و  لّلخت )  ) مناور نوچمه  نم  رد  »

ءامسا نآ  هکلب  تسین ؛ لیلخ  رب  ییاه  لیلد  ءامسا  رد  .تسین و  وا  زا  ریغ  شلیلخ و  يارب  یئامـسا  رگم  تسین  لیلخ  هک  تساجنیا  زا 
.تسا لیلخ  وا  سپ  هدرک  ذوفن  لماک  قلختم  رد  ءامسا  نآ  دنا ، لیلخ  نیع 

یم تاـحوتف  رد  يو  لـصفالب  تفـالخ  رب  لالدتـسا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  وا  ییاـتمه  رکبوبا و  تمظع  رد  زین  و 
: دسیون

هللا یلص   » دّمحم هّیناثلا  میملا  یلت  یتلا  هطقنلا  و  هنع ) هللا  یضر   ) رکبوبأ هیلت  یّتلا  هطقنلا  مهیلإ و  ثعب  يّذلا  ملاعلا  دوجو  میملا  و  ... 
عاـمتجا حـصی  مل  اـمل  ّقحلا و  عم  فقاو  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » دـمحم هقدـص و  عم  فـقاو  ّهنإـف  مّلـس ... » و  هلآ ] و   ] هیلع

هیلع هللا  یلـص   » ّیبنلا دقف  ولف  .هقدص  عم  تبث  و  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ّیبنلا لاح  یف  رکبوبأ  مقی  مل  کلذل  ًاعم  نیقداصلا 
« مّلس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  هیف  میقأ  يّذلا  ماقملا  کلذ  یف  ماقل  رکبوبأ  هرـضح  نطوملا و  کلذ  یف  مّلـس » و  هلآ ] [و 

ًاذِخَّتُم ُتنُک  َول  «: » مّلس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ّیبنلا لوق  اندّیؤی  و  هنع ) هللا  یضر   ) رکب یبأل  اّمنإ  هلاقملا  هیلإ  یهتنی  ماقم  اذه  و  ... 
(2) ًالیلخ ؛»! ٍرَکبابا  تَذَخَّتال  ًالیلَخ 

88 ص :

ص 404. ج 4 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
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تسا میم  لابند  هب  هک  يا  هطقن  و  هدیدرگ ، ثوعبم  نانآ  يوس  هب  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ربمایپ هک  تسا  ملاع  دوجو  میم  ... 
، دراد رارق  شقدص  هاگیاج  رد  رکبوبا  .تسا  ملـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » دمحم تسا  مود  میم  لابند  هب  هک  يا  هطقن  و  رکبوبا ،

دوجو اب  رکبوبا  دنوش ، عمج  مه  اب  قداص  ود  تسین  تسرد  نوچ  و  تسا ؛ قح  هاگیاج  رد  ملس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » دمحم و 
دـش دوقفم  هاگیاجزا  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربمایپ نوچ  دـنام و  یم  یقاب  شقدـص  هاـگیاج  رد  دزیخ و  یمن  اـپ  هب  ربماـیپ 

مـسب ریـسفت  نیا  دسر ، یم  نآ  هب  رکبوبا  هک  تسا  یماقم  نیا  و  دزیخ ، یم  اپ  هب  ماقم  نآ  هب  تشاد  روضح  رکبوبا  و  دومن ) تلحر  )
ٍرَکبابا تَذَخَّتال  ًالیلَخ  ًاذِـخَّتُم  ُتنُک  َول  «: » مّلـس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربمایپ هتفگ  تسا و  رکبوبا  صوصخم  میحرلا  نمحرلا  هللا 

.دنک یم  دییأت  ار  انعم  نیا  ًالیلخ »... 

ربمایپ نوچ  و  دوب ، یم  ربماـیپ  ًاـمتح  رکبوبا  دوب  یمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  همزـال 
زا .تشاد (1)  ار  اـضتقا  نیا  شماـقم  هک  نیا  هچ  تفرگ ؛ رارق  يو  ياـج  هب  قح  هب  رکبوبا  دومن  تلحر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

!! دناد یم  موصعم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  زین  ار  رکبوبا  يو  هک  دوش  یم  مولعم  حوضو  هب  یبرع  نبا  مالک  نیا 

نیخیش بقانم  نایب  ( 3

هراشا

تسا هاوگ  دوخ  نیا  و  دیوگ ، یم  نخـس  رمع  رکبوبا و  ماقم  تمظع و  زا  هیکم -  تاحوتف  هژیو  هب  دوخ -  راثآ  رد  ررکم  یبرع  نبا 
.دشاب یمن  هعیش  وا  هک 

: دنوش یم  لسوتم  خساپ  ود  هب  يو  هئربت  يارب  یبرع  نبا  ناوریپ  زا  یخرب  هتبلا 

تسا یبرع  نبا  باتک  تافیرحت  اه  نیا  فلا -

: باوج

تسا دوجوم  يو  یطخ  ياه  هخسن  نیرت  سیفن  نیرتربتعم و  رد  بلاطم  هنوگ  نیا  نوچ 

89 ص :

ص 27. ینیسح ، اضر  یلع  دیس  افلخ ، دروم  رد  نیدلا  یحم  هاگدید  - 1
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.دومن هجوم  تشاذگ و  شوپرس  نآ  يور  فیرحت  ياعدا  اب  ناوت  یمن 

يرابتعا چیه  رگید  مینادب ، تافیرحت  وزج  ار  تسا  دوجوم  یبرع  نبا  راثآ  رد  ناوارف  تروص  هب  هک  بلاطم  هنوگ  نیا  رگا  نینچمه 
یلقاع ره  دزن  رد  مینادب  تایلعج  اب  هتخیمآ  ار  یطخ  سیفن  ياه  هخـسن  هک  ینامز  اریز  دش ! لئاق  یبرع  نبا  ياه  هتـشون  يارب  دـیابن 

.درادن رابتعا  یبرع  نبا  هب  بستنم  بلاطم  رگید 

تسا هدرک  هیقت  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یبرع  نبا  ب -

: باوج

ای هدنیوگ  رگا  اما  نتـشون ؛ نتفگ و  نخـس  هدیقع  فالخ  راوشد  طیارـش  رطاخ  هب  يردان  دراوم  رد  هدیقع و  نامتک  ینعی  هیقت  فلا :
باـتک رـسارس  رد  یبرع  نبا  .دوش  یمن  هیقت  رب  لـمح  دـنک  دـیکأت  نآ  يور  دـیوگب و  يا  هدـیقع  زا  مئاد  شراـثآ  رد  يا  هدنـسیون 
نتشون هنوگ  نیا  تسا و  هدومن  رکذ  اهنآ  نأش  رد  یلعج  ثیداحا  هتفگ و  نخس  رمع ) رکبوبا و   ) تفالخ نیبصاغ  زا  هیکم  تاحوتف 

.درادن يراگزاس  هیقت  ماقم  اب 

یبرع نبا  .درک  هیقت  رب  لمح  ناوت  یمن  ار  نخس  نآ  زگره  دروآ  یم  نوگانوگ  ياه  لالدتسا  یبلطم  تابثا  يارب  هک  سک  نآ  ب :
یم مادختسا  هب  ار  یلعج  ثیداحا  اعدا  نآ  تابثا  يارب  سپـس  دنک ، یم  یفرعم  موصعم  ار  باطخ  نب  رمع  هیکم  تاحوتف  باتک  رد 

.دراد تافانم  هیقت  اب  نیا  دنک و  یم  حرطم  ار  ینوگانوگ  ياه  لالدتسا  دریگ و 

: رمع رکبوبا و  نأش  رد  یبرع  نبا  ياهدیجمت  فیرعت و  زا  هنومن  دنچ 

.دناد یم  ماقم  هبترم و  نیرتالاب  بحاص  ار  رکبوبا  نانآ  نیب  رد  تسا و  لئاق  یخماش  ماقم  هللا  لاجر  زا  یخرب  يارب  نیدلا  یحم 

: دسیون یم  هیکم  تاحوتف  رد 

ّهنإف نولیلق  لاجرلا  یف  هفئاطلا  هذـه  هللا و  لاجر  هیلع  ردـقی  ام  هیاغ  اذـه  هودـصقی و  هوونی و  نأ  هب  هللا  مهرمأ  ام  ـالا  نوونی  ـال  یّتح 
ّقیض ماقم 

90 ص :
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هللا یـضر   ) باطخلا نب  رمع  لاق  اذهل  و  هنع ) هللا  یـضر   ) قیدصلا رکبوبأ  هیف  ناک  نم  ربکأ  مئاد و  روضح  یلا  هبحاص  جاتحی  ًاّدـج 
لاغتشاب رمع  هفرعمل  ّقحلا  ّهنأ  تفرعف  لاتقلل  رکب  یبأ  ردص  حرش  دق  ّلجوّزع  هللا  ّنأ  تیأر  نأ  الا  وه  امف  همامیلا  برح  یف  هیف  هنع )

يأ لإ »  » نم الا  جرخ  ام  مالک  اذه  نولوقی  زیزع ...  وه  و  لإ »  » نم الا  ردصت  امف  هرهاظ  یف  هکرح  هنم  تردص  اذإف  هنطابب ، رکب  یبأ 
(1) قولخم ؛ مالک  وه  ام  ّیهلإ  مالک  وه 

هک تسا  یماقم  نیرتالاب  ماقم  نیا  دننک و  تین  دـصق و  هک  دـشاب  هدرک  رما  نانآ  هب  ادـخ  ار  هچنآ  رگم  دـننک  یمن  تین  هک  اجنآ  ات 
هب زاین  ماقم  نیا  دـبای و  یمن  هار  ماقم  نیا  هب  یـسک  ره  نوچ  دـنا  كدـنا  رایـسب  هورگ  نیا  دـنبای و  هار  نآ  هب  دـنناوت  یم  هللا  لاـجر 

.دراد مئاد  روضح 

نیا تیناقح  تفگ : رکبوبا  هرابرد  رمع  هماـمی  گـنج  رد  ور  نیا  زا  تسا ؛ رکبوبا  هتفاـی  تسد  ماـقم  نیا  هب  هک  یـصخش  نیرتگرزب 
لاغتشا رمع  .تسا  قح  نآ  هک  متسناد  سپ  تسا ، هدومن  هداشگ  گنج  يارب  ار  رکبوبا  هنیس  ادخ  مدید  هکنیا  هب  زج  متفاین  ار  گنج 

و لا »  » رگم دـنز  یمن  رـس  نانآ  يرهاظ  راتفر  رد  یتکرح  دنـسر  یم  ماقم  نیا  هب  هک  یناسک  سپ  دوب ؛ هتخانـش  شنطاب  هب  ار  رکبوبا 
.تسین قولخم  نخس  تسا و  ییادخ  مالک  ینعی  لا »  » زا رگم  تسین  نخس  نیا  دنیوگ : یم  .تسا  بایمک  نآ 

رد هکلب  تسا ؛ هدوب  موصعم  رادرک  راتفگ و  رد  اهنت  هن  نیدلا  یحم  رادنپ  رد  رکبوبا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هنوگ  نیا  نانخـس  نیا  زا 
.تسا (2) یهلا  یمالک  يو  مالک  هک  اجنآ  ات  هدوب  موصعم  زین  رکف 

یهلا صلاخ  ناگدنب  رگا  هک  تسا  هدروآ  تاحوتف  رد  یبرع  نبا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

91 ص :

ص 212. نوثالثلا ، ثلاثلا و  باب  ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
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: دوش یم  دراو  تشهب  ياهرد  مامت  زا  رکبوبا  اما  دنوش ، یم  دراو  دنوش  دراو  تشهب  ياهرد  زا  مادک  ره  زا  دنهاوخب 

نم باوبألا  هینامثلا  مّلس - » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   - » هللا لوسر  رکذ  امل  کلذل  .کلذ و  هل  سیل  نمم  هریغ ، لضیف  هریثک ، هوجو 
باوبألا نم  لخدـی  نأ  ناسنإلا  یلع  ام  و  مّلـس !» و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  ای  رکبوبأ : لاق  ءاش ، اهّیأ  نم  لخدـی  نأ  هّنجلا 

؟ اهّلک

(1) رکبابأ ! ای  مهنم ، نوکت  نأ  وجرأ  مّلس :- » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   - » هللا لوسر  لاق 

هک تسا  ور  نیا  زا  تسین ؛ ناـنآ  رد  هوـجو  نیا  هک  تسا  ینارگید  رب  وا  يرترب  بجوـم  هک  دراد  دوـجو  رکبوـبا  رد  يداـیز  هوـجو 
رکبوبا .دـنوش  یم  دراو  دـنهاوخب  هک  يرد  ره  زا  هک  تسا  رد  تشه  ار  تشهب  دومرف : ملـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربمایپ نوچ 

؟ دش یم  دراو  اهرد  همه  زا  ناسنا  هک  دش  یم  هچ  تفگ :

! یشاب نانآ  زا  وت  مراودیما  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص  : » دومرف ربمایپ 

: تسا هدروآ  هیکم  تاحوتف  رد  دوب ؛ نآرق  تایآ  لوزن  نأش  رارسا و  هب  مدرم  نیرتاناد  رکبوبا  یبرع ، نبا  شنیب  رد 

قیدصلا رکبوبأ  یکب  هروسلا  هذه  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  الت  اّمل  و   ... (2) ُحتَفلا ) ِهللا و  ُرصَن  َءاج  اذإ   ) هیلع لزنأف 
« مّلس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » هللا لوسر  یلإ  یعن  دق  یلاعت  هللا  ّنأ  ملع  سلجملا و  کلذ  یف  ناک  نم  نود  هدحو  هنع ) هللا  یـضر  )

(3) کلذ ؛...  ببس  نوفرعی  هئاکب و ال  نم  نوبّجعتی  نورضاحلا  ذخأ  هب و  سانلا و  ملعأ  ناک  وه  هسفن و 

( ُحتَفلا ِهللا و  ُرصَن  َءاج  اذإ  : ) مّلس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ربمایپ رب  نوچ 

92 ص :

ص 318. نّوتسلا ، سماخلا و  باب  ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
هیآ 1. (، 110  ) رصن هروس  - 2

ص 181. نورشعلا ، ثلاثلا و  باب  نامه ، - 3
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هب دـنوادخ  هک  تسناد  تسیرگ و  رکبوبا  اهنت  سلجم  نارـضاح  نایم  رد  دومرف ، توالت  ار  هروس  نیا  ترـضح  نآ  دـیدرگ و  لزان 
سلجم لها  .دوب  رما  نیا  هب  مدرم  نیرتاناد  رکبوبا  اریز  تسا  هداد  ار  ملـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربماـیپ تلحر  ربخ  هلیـسو  نیا 

.دنتسناد یمن  ار  نآ  ببس  نوچ  دندرک  بجعت  وا  هیرگ  زا  همه 

اعد دناد و  یم  قح  شور  هار و  نامه  ار  تنـس  لها  شور  هار و  دناد و  یم  تفالخ  هب  صخـش  نیرت  لضاف  ار  رکبوبا  نیدلا ، یحم 
: دهد رارق  تنس  لها  زا  ار  يو  هشیمه  دنوادخ  هک  دناد  یم 

ّرسلا ّنأ  ملعإ  مالسلا ... ] هیلع   ] یـسیع ریغ  رکب  یبأ  نم  لضفأ  وه  نم  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » دمحم هُّما  یف  سیل  ّهنأ  ملعإ 
و  ] هیلع هللا  یلص   » هللا لوسر  توم  موی  هیف  ترهظ  یّتلا  هّوقلا  وه  هریغ  یلع  هب  لّضف  و  هنع ) هللا  یـضر   ) رکب یبأ  ردص  یف  رقو  يّذلا 
مّدـقتلا و بحاص  نوکی  ـال  ّهنـأل  هعاـمجلا  تلهذ  نیح  يوقف  هلاـسرلا ، يوعد  یلع  هلالدـلا  یف  هزجعملاـک  هل  تناـکف  مّلـس » و  هلآ ]

کلذ ّنأف  سانلا  ضعب  ههارک  هفالخلا  هقاقحتسا  هلامک و  یف  حدقی  مّدقتلاب و ال  قیقحلا  وه  ناکف و  نارکـس ، ریغ  ًابحاص  الا  همامإلا 
توکلم هدیب  نمل  دجسی  سانلا  ضعب  ناک  اذإف   (1) ًاهرَک ) ًاعوَط َو  ِضرَألا  ِتاومَّسلا َو  ِیف  نَم  ُدُجـسَی  ِهِّلل  َو  : ) یلاعت لاق  ّیهلا  ماقم 

یلع رمألا  یف  لخدـی  ناک  ول  هراک و  عئاط و  نم  ّدـبال  ّهنأ  ملعف  هریغ  وأ  رکب  یبأ  لاحب  فیکف  ًاعوط  ًاـهرک ال  ضرـألا  تاوامـسلا و 
(2) نیمآ ؛ هعامجلا  هّنسلا و  لهأ  هفلاخم  نم  لوضفلا و  نم  انظفحی  یلاعت  هللااف  نید ...  اذ  ناک  اذإ  هدنع  مّوقت  ههبش  لجأل  هرک 

لضفا رکبوبا  زا  هک  یسک  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » دمحم تما  رد  هک  نادب 

93 ص :

هیآ 15. دعر ، هروس  - 1
ص 329. هئأم ، ثالث  ثلاثلا و  باب  ص 16  ج 3 ، نامه ، - 2
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نارگید رب  نآ  هطـساو  هب  هک  دوب  هتفرگ  ياـج  رکبوـبا  هنیـس  رد  هک  يزار  هک  نادـب  و  تسین ...  مالـسلا ] هیلع   ] یـسیع زا  ریغ  دـشاب 
يارب ورین  نآ  دـیدرگ و  رهاـظ  رکبوبا  رد  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربماـیپ تلحر  زور  هک  دوـب  ییورین  ناـمه  تفاـی ، يرترب 

( تبیـصم تمظع  هطـساو  هب   ) هک هاگنآ  دوب  دنمورین  سپ  تشاد ، تلالد  تلاسر  ياعدا  تیناقح  رب  هک  دوب  يا  هزجعم  دننام  رکبوبا 
دوب یسک  نامه  رکبوبا  سپ  دشاب ، تسم  ریغ  رایشوه و  هک  یسک  رگم  تسین  مدقت  تماما و  راوازس  اریز  دوب ، هدیرپ  اهرس  زا  لقع 

لاکـشا مدرم  زا  یخرب  يدونـشخان  شتفالخ  يارب  قاقحتـسا  لامک و  رد  و  دوش ، هتـشاد  مدـقم  تفالخ ] يارب   ] هک دوب  راوازـس  هک 
یم هدجـس  ادخ  يارب  تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هک  سک  ره  : » تسا هدومرف  دنوادخ  .تسا  یهلا  ماقم  نیا  نوچ  دنک ، یمن  دراو 

تردق دی  هب  نیمز  اه و  نامـسآ  توکلم  هک  ییادخ  يارب  مدرم  زا  یـضعب  هک  یماگنه  سپ  يدونـشخ » اب  هچ  تبغر و  اب  هچ  دـنک 
لاح ره  رد  هک  دش  هتـسناد  سپ  دوب !؟ دهاوخ  هنوگچ  وا  ریغ  رکبوبا و  لاح  سپ  دننک ؛ یم  هدجـس  تهارک  يدونـشخان و  اب  تسوا 

.نیمآ دراد  هاگن  تعامج  تنس و  لها  اب  تفلاخم  یلوضف و  زا  ار  ام  دنوادخ  دراد ...  دوجو  یضاران  یضار و  تفالخ  هب  تبسن 

هب ار  رکبوبا  تفالخ  هب  تبـسن  يرافغ  رذوبا  یـسراف و  ناملـس  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  يدونـشخان  نخـس ، نیا  رد  یبرع  نبا 
(1) تسا !! هدرک  هیبشت  لاعتم  دنوادخ  ربارب  رد  عوضخ  هب  تبسن  تاقولخم  زا  یخرب  يدونشخان 

نخس رمع  اب  هکئالم  هک  تسا  دقتعم  نیدلا  یحم  هنومن : ناونع  هب  دراد ، یناوارف  نانخـس  مه  باطخ  نب  رمع  تلزنم  نأش و  رد  يو 
: دیوگ یم  هیکم  تاحوتف  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لوق  زا  وا  .تسا  ثّدحم  وا  يو ، حالطصا  هب  دنیوگ و  یم 

ّمث نأ  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ّیبنلا تبثأ  دقف  مهنم ، رمعف  نوثّدحم  یتّمُأ  یف  نکی  نإ  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » لاق
ثدحی نم 

94 ص :

! لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  - 1
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عرـشت امب  اّنم  لمع  نمل  لوقی  هللا  و  مارحلا ...  لالحلا و  نم  ماکحألا  عیرـشت  نع  جراخ  ّهنإف  اذه  لثمب  ثدحی  دق  یبنب و  سیل  نّمم 
هللا لاق  (1) و  ُمیلَع ) ٍءیَـش  ِّلُِکب  ُهللا  هللا و  مُکُمِّلَُعی  هللا و  اوُقَّتا  َو   ) یلاعت هلاق  هلامعأ  اهتجتنأ  مولعب  همیلعت  ّیلوتی  هملعی و  هللا  ّنإ  هل ، هللا 

(3) لبنح ؛ نب  دمحأ  باطخلا و  نب  رمع  ماقملا  اذه  باطقأ  نم  (2) و  ًاناقُرف ) مَُکل  لَعجَی  هللا  اُوقَّتَت  َّنإ   ) یلاعت

، دنشاب دنیوگ ) یم  نخس  نانآ  اب  هکئالم  هک  یناسک   ) ییاه ثَّدحم  نم  تما  رد  رگا  دومرف : مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربمایپ
دنیوگ یم  نخس  هکئالم  اب  هک  دنتسه  یناسک  ًامتح  هک  تسا  هدرک  تباث  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربمایپ .تسا  نانآ  زا  رمع 

هچنآ هب  هک  ام  زا  یناسک  هرابرد  ادخ  تسین ...  ندرک  مارح  لالح و  لیبق  زا  ماکحا  عیرشت  نتفگ  نخس  نینچ  نیا  دنتسین و  ربمایپ  و 
یم هدـهع  ار  یمولع  شزومآ  يو  يارب  دوخ  دـهد و  یم  میلعت  ار  وا  ادـخ  دـیوگ : یم  دـننک ، یم  لمع  تسا ]  ] هدومن عیرـشت  ادـخ 

ره هب  ادـخ  دزومآ و  یم  امـش  هب  ادـخ  دـیزیهرپب و  ادـخ  زا  : ) تسا هدومرف  ادـخ  .تسا  هدرک  باختنا  وا  يارب  ار  شلاـمعا  هک  دریگ 
(. دهد یم  رارق  لطاب ) زا  قح  تخانـش  هلیـسو   ) ناقرف امـش  يارب  ادـخ  دـینک  هشیپ  اوقت  رگا  : ) تسا هدومرف  زین  و  تسا ) هاگآ  يزیچ 

.دنا (4) ماقم  نیا  باطقا  زا  لنبح  نب  دمحا  باطخلا و  نب  رمع 

95 ص :

هیآ 282. (، 2  ) هرقب هروس  - 1
هیآ 29. (، 8  ) لافنا هروس  - 2

ص 200. نوثالثلا ، باب  ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 3
مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  هدمآ  هعیش  عبانم  رد  هچ  نآ  هب  تنـس  لها  - 4

مه ثدحم و  مه  لبنح  نب  دمحا  رمع و  هک  تسا  لئاق  یبرع  نیدلا  یحم  اما  دنادقتنم ؛ دنا ، هتـشاد  یندل  ملع  ای  دنا و  هدوب  ثّدحم 
، هعیش رگا  دنتسین ! لئاق  نادب  زین  تنس  لها  یتح  هک  يا  هشیدنا  تسا ؛ هدومرف  هضافا  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  دنا  هدوب  یندل  ملع  ياراد 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  رانک  رد  ار  رمع  یبرع  نبا  دنناد ، یم  ثدـحم  ناشیا  زا  سپ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها 

نیا لیلد  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  کـته  اـب  مه  ًارثکا  هک  ار  رمع  قفاوم  ثیداـحا  .دـناد و  یم  ثدـحم  ملـس  هلآ و 
رما ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هللااب  ریجتـسن  رمع  هک  تسا  هدمآ  تنـس  لها  ثیدح  عبانم  رد  هچنآ  دننام  .دناد  یم  بلطم 

ص ج 1 ، يراخب ، حیحـص  رد  دـیدرگ !! باجح  هیآ  لوزن  ثعاب  تیاهن  رد  هک  دـهد ، نامرف  باـجح  هب  ار  دوخ  ناـنز  هک  درک  یم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ] ِهللا ُلوُسَر  نُکَی  مَلَف  َکَئاَِسن ، بُجحَأ  ِِّیبَّنلل  َلوُقَی  رَمُع  َناـکَف  : » تسا هدـمآ  باب 109  ءوضولا ، باـتک   136

اهادانَف ًهَلیوَط  ًهَأَرمِإ  َتناک  ًءاَشِع َو  یلایَّللا  َنِم  ُهَلَیل  ملس ،] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] ِیبَّنلا ُجوَز  َهَعمَز ، ُتِنب  ُهَدوُس  تَجَرَخَف  ُلَعفَی : ملس ]
هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ] ربمایپ هب  مئاد  روط  هب  رمع  َباَجِحلا .» ُهللا  َلَزنَأَف  ُباَجِحلا ؛ َلَزُنی  نَأ  یَلَع  ًاصرِح  ُهَدُوس ! ای  َكانفَرَع  دَـق  الا  رَمُع :
.دنک لمع  رمع  تحیصن  هب  هک  دوبن  یسک  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] ربمایپ .ناشوپب  نامرحمان  زا  ار  تنانز  تفگ : یم  ملـس ] و 

! هدوس ياهآ  دروآرب : دایرف  رمع  .دمآ  نوریب  اهبش  زا  یکی  رد  تشاد  يدنلب  دق  هک  هدوس  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] ربمایپ رسمه 
.درک لزان  ار  باجح  هیآ  ادخ  سپ  .دوش  لزان  باجح  هیآ  هک  دوب  صیرح  هکنآ  لاح  متخانش و  ار  وت 
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! دناد یم  موصعم  ار  رمع  یبرع  نبا  ( 4

رد دناد ، یم  يو  تمـصع  أشنم  ار  نآ  تسا و  هدـش  لئاق  تالامک  اوقت و  زا  يا  هژیو  ماقم  باطخ  نب  رمع  يارب  یبرع  نیدـلا  یحم 
: دیوگ یم  تاحوتف 

الا ّجف  یف  ناطیشلا  کیقل  ام  رمع ! ای  هّوقلا  نم  هللا  هاطعأ  ام  رکذی  باطخلا  نب  رمع  یف  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » لاق اذهل  ... 
ّجف ریغ  وه  لطابلا و  یلا  الا  انب  ّطق  کلـسی  ام  ناطیـشلا  ّنإ  انمّلع  دق  موصعملا و  هداهـشب  هتمـصع  یلع  ّلدـف  کّجف ! ریغ  اجف  کلس 

(1) هکلاسم ؛ عیمج  یف  مئال  همول  هللا  یف  هذخأت  نّمم ال  ناکف  ّصنلاب  ّقحلا  جاجف  یلا  الا  کلسی  رمع  ناک  امف  باطخلا  نب  رمع 

، دروآ دای  هب  تسا  هداد  باطخ  نب  رمع  هب  ادخ  هک  ار  ییورین  هک  یماگنه  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربمایپ تهج  نیمه  هب  ... 
تقیقح نیا  .دـیامیپ  یم  ار  وت  هار  زا  ریغ  یهار  هکنیا  رگم  دـنک  یمن  تاـقالم  یهار  رد  ار  وـت  ناطیـش  رمع ! يا  دوـمرف : وا  هراـبرد 

ام هاگ  چیه  ناطیش  هک  میناد  یم  ام  اریز  .تسا  موصعم  رمع  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ] موصعم تداهش  هب  هک  دراد  تلالد 
تسا موصعم  صن  نیا  تلالد  هب  رمع  سپ  تسا ، رمع  هار  زا  ریغ  هار  نآ  لطاب و  هار  رگم  درب  یمن  یهار  هب  ار 

96 ص :

ص 200. نوثالثلا ، باب  ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
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يا هدننک  شنزرـس  چیه  شنزرـس  زا  ادخ ، هار  رد  شیاه  شور  مامت  رد  هک  تسا  یناسک  زا  وا  سپ  دـیامیپ ؛ یم  ار  قح  ياه  هار  و 
.دساره (1) یمن 

97 ص :

تفـالخ ماکحتـسا  يارب  رمع  اریز  دـساره ، یمن  يا  هدـننک  شنزرـس  چـیه  شنزرـس  زا  رمع  هک  تسا  هـتفگ  تـسار  یبرع  نـبا  - 1
دیسارهن مه  يا  هدننک  شنزرس  چیه  شنزرس  زا  دیـشک و  شتآ  هب  ار  نآ  درب و  موجه  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هناخ  هب  هنابـصاغ ،

تنس لها  دوب ! هدینش  اهراب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كرابم  ناسل  زا  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  میظع  ماقم  هک  یلح  رد 
یم دـییأت  ار  زادـگناج  هعقاو  نیا  تنـس  لها  یخیرات  ربتعم  عبانم  اما  دنتـسه ؛ رمع  طسوت  همطاف  هناـخ  هب  هنایـشحو  موجه  نیا  رکنم 

باتک رد  ق.ه  لاس 276  ياـفوتم  هبیتق ) نبا  هب  فورعم   ) يرونید هبیتق  نب  ملـسم  نب  هللادـبع  دـمحموبا  فلا : هنومن : ناونع  هب  دـنک ،
هیلع  ] یلع دزن  هدرک و  یچیپرـس  وا  اـب  تعیب  زا  هک  يا ، هدـع  زا  رکبوبا  يزور  اـنامه  دـسیون : یم  هسایـسلا » هماـمإلا و   » ماـن هب  دوخ 
ندش جراخ  زا  اهنآ  .داتـسرف  دندوب  هدش  عمج  یلع  هناخ  رد  هک  اهنآ  لابند  هب  ار  رمع  سپ  درک ؛ لاؤس  دندوب ، هدـش  عمج  ماللـسلا ]

هک سک  نآ  رب  مسق  تفگ : هناخ  لها  هب  باطخ  دینک و  رضاح  مزیه  هک  داد  روتسد  رمع  ماگنه  نیا  رد  دندومن ، يراددوخ  هناخ  زا 
ایآ صفحابا ! يا  تفگ : رمع  هب  یـصخش  مشک »! یم  شتآ  هب  شلها  اب  ار  هناخ  الا  دـیوش و  جراخ  دـیاب  تسوا  تسد  رد  رمع  ناج 

ص ج 1 ، هسایـسلا ، همامإلا و  ! ) دشاب مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف هچ  رگا  تفگ : رمع  تسا !؟ هناخ  نیا  رد  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف ینادـیم 
همطاف هناخ  برد  تشپ  شباحصا  رمع و  هکنآ  ات  دیوگ ... : یم  دنـس  رکذ  اب  هحفص 13  باتک ، نامه  رد  هبیتق » نبا   » نینچمه (. 12

هک یلاح  رد  .دندینـش  ار  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف هیرگ  دایرف و  يادـص  مدرم  سپ  دـندرک ، بابلا  قد  دـندش و  عمج  مالـسلا ] اـهیلع  ]
دندومن و جراخ  هناخ  زا  روز  اب  ار  مالـسلا ] هیلع   ] یلع سپ  .دندنام  اجنامه  شباحـصا  رمع و  نکل  دندش ؛ قرفتم  دـندرک  یم  هیرگ 
هب تفگ : دـینک !؟ یم  هچ  منکن  تعیب  رگا  تفگ : مالـسلا ] هیلع   ] یلع نک ! تعیب  دـنتفگ : وا  هـب  دـندناشک و  رکبوـبا  فرط  هـب  ار  وا 
یم تیاور  ق.ه  ياـفوتم 279  يرذـالب »  » هب فورعم  ییحی  نب  دـمحا  ب.دز : میهاوخ  ار  تندرگ  تسین  ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخ 
رمع ماگنه  نیا  رد  .درکن  تعیب  مالسلا ] هیلع   ] یلع سپ  داتسرف ، يو  لابند  هب  مالـسلا ] هیلع   ] یلع زا  نتفرگ  تعیب  يارب  رکبابا  دنک :
رـسپ يا  تفگ : دـش و  هجاوم  وا  اب  برد  تشپ  رد  مالـسلا ] اـهیلع   ] همطاـف دـش ؛ مالـسلا ] هیلع   ] یلع هناـخ  هناور  شتآ  يا  هلعـش  اـب 

هکنانچ متـسه ، مکحم  رـسم و  لمع  نیا  هب  نانچنآ  و  يرآ ! تفگ : رمع  منیب !؟ یم  ما  هناخ  ندز  شتآ  لاـح  رد  ار  وت  اـیآ  باـطخ !
ریبز هحلط و  هک  ینامز  دسیون : یم  يربط  ریرج  نب  دـمحم  ج : ص 586 .) ج 1 ، فارـشألا ، باسنأ  ! ) دوب هدروآ  هک  ینید  رب  تردپ 

تعیب يارب  مسق ! ادخ  هب  تفگ : دمآ و  اجنآ  هب  باطخ  نب  رمع  دندوب ، هدش  عمج  مالـسلا ] هیلع   ] یلع هناخ  رد  نیرجاهم  زا  يا  هدع 
یم تنس  لها  روهشم  خروم  يدوعسم  د : ص 443 .) ج 2 ، كولملا ، ممألا و  خیرات   ) .منازوس یم  امش  رب  ار  هناخ  الا  دیوش و  جراخ 

هس رب  رگم  تسین  نم  رب  یکاب  تفگ : دیـسر  راضتحا  لاح  هب  نوچ  .دش  ضیرم  دورب  ایند  زا  هکنآ  زا  لبق  زور  هدزناپ  رکبوبا  دسیون :
مدوب هدادن  رارق  موجه  شیتفت و  دروم  ار  مالسلا ] اهیلع   ] همطاف هناخ  شاک  يا  مدوب :...  هدادن  ماجنا  شاک  يا  مداد و  ماجنا  هک  زیچ 

: دسیون یم  هفیقس  تیاکح  نایرج  رد  يدوهسم  نینچمه  ه : ص 194 .) ج 2 ، بهذلا ، جورم  : ) تفگ يدایز  نانخـس  باب  نیا  رد  و 
دندروآ و موجه  اجنآ  هب  هدش و  رو  هلمح  مالـسلا ] هیلع   ] یلع هناخ  هب  يا  هدـع  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  ]
هب دنداد  یتخس  راشف  برد  تشپ  رد  ار  نانز  هدیس  نانآ  دندرک ، جراخ  هناخ  زا  روز  هب  ار  وا  دندیشک و  شتآ  هب  ار  شا  هناخ  برد 

یـسلدنا ّهبر  دبع  نب  دمحم  نب  دمحا  و : هفیقـسلا .) هیاکح  ناونع  لیذ  ص 142 ، هیـصولا ، تابثا   ) .درک طقـس  ار  نسحم  هک  يدح 
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نب دعـس  ریبز و  سابع و  و  مالـسلا ] هیلع   ] یلع دندرک ، فلخت  رکب  یبا  اب  تعیب  زا  هک  یناسک  دـسیون : یم  ّهبر  دـبع  نبا  هب  روهـشم 
ات داتـسرف  اهنآ  يوس  هب  ار  رمع  رکبوبا  هکنآ  ات  دـندوب  هتـسشن  همطاف  هناخ  رد  ریبز  سابع و  و  مالـسلا ] هیلع   ] یلع اما  .دـندوب  هداـبع 

رمع ماگنه  نیا  رد  .دشکب  شتآ  هب  ار  اجنآ  ات  هدش  همطاف  هناخ  هناور  شتآ  زا  يا  هلعش  اب  رمع  سپ  دزاس ...  جراخ  هناخ  زا  ار  اهنآ 
هدمآ ام  هناخ  ندیشک  شتآ  يارب  ایآ  باطخ ! رـسپ  يا  تفگ : يو  هب  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف درک ، دروخرب  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف اب 

ز: و 13 .) صص 14  ج 5 ، دـیرفلا ، دـقع   ) .دـندرک نینچ  تما  هچناـنچ  دـینک  تعیب  رکباـبا  اـی  هکنآ  رگم  يرآ ! تفگ : رمع  يا !؟
يافوتم هلزتعم  بهذـم  ياسؤر  زا   ) ماظن دـیاقع  هلمج  زا  دـسیون : یم  یفاوتم 548 ق  تنس  لها  گرزب  ناگدنـسیون  زا  یناتـسرهش 

شتآ هب  شلها  اـب  ار  هناـخ  : » دز یم  داـیرف  هدـش  رو  هلمح  مالـسلا ] اـهیلع   ] همطاـف هناـخ  هب  رمع  تفگ : یم  هـک  دوـب  نآ  ق.ه )  231
للملا و [. ) مالـسلا مهیلع   ] نیـسح نسح و  و  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف و  مالـسلا ] هیلع   ] یلع رگم  دوبن  هناخ  رد  هک  یلاـح  رد  دیـشکب »
هک رکب  یبا  تعیب  رد  نیرجاهم  زا  يا  هدع  دسیون : یم  تیب  لها  ناسانـشرس  زا  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  ح : ص 57 .) ج 1 ، لحنلا ،

هدع اب  رمع  ماگنه  نیا  رد  .دندیزگ  ینکس  مالسلا ] اهیلع   ] همطاف هناخ  رد  حلـسم  دندش و  كانبـضغ  دش  ماجنا  اهنآ  تروشم  نودب 
هلمح مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف هناخ  هب  دـندش  یم  هدـید  همالـس » نب  هملـس   » و ریـضح » نب  دیـسأ   » اـهنآ ناـیم  رد  هک  شباحـصا  زا  يا 

نیدلا ءالع  ط : ص 47 .) ج 6 ، هغالبلا ، جهن  حرـش   ... ) داد دنگوس  ادـخ  هب  ار  اهنآ  دیـشک و  دایرف  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف دـندرک ،
رد  ) باـطخ نب  رمع  دـسیون : یم  يافوتم 975 ق  تنـس  لها  گرزب  ناثدـحم  زا  يدـنه » یقتم   » هب فورعم  نیدـلا  ماـسح  نب  یلع 

سک چیه  ملس !] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] ادخ لوسر  رتخد  يا  تفگ : مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف هب  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف هناخ  هب  موجه 
نیا مسق ! ادخ  هب  نکل  و  تسین ! ام  دزن  وت  زا  رت  ینتشاد  تسود  سک  چیه  تردپ  زا  دعب  دوبن و  تردپ  زا  رت  ینتشاد  تسود  ام  دزن 
شتآ هب  ناـنآ  رب  ار  هناـخ  مهد  روتـسد  ینکن ) جراـخ  ار   ) دـنا هدـش  عـمج  وـت  دزن  هک  دارفا  نیا  رگا  هک  تسین  نآ  زا  عناـم  تـبحم 

نیرجاهم دسیون ...« : یم  تنس  لها  روهـشم  خروم  یبوقعی  ي : ص 651 .) ج 5 ، لاعفألا ، لاوقألا و  ننس  یف  لامعلا  زنک   ) .دندیـشک
هتشادرب رس  زا  رجعم  هکنآ  ای  دیوش  جراخ  ما  هناخ  زا  هکنآ  ای  تفگ : دش و  جراخ  هناخ  زا  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف دندش ، هناخ  لخاد 

هناخ : » دوش هتفگ  رگا  هک  دسیون  یم  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  ك : ص 126 .) ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  !« ) درک مهاوخ  نیرفن  ار  امش  و 
نایم هقرفت  زا  يریگولج  رطاخ  هب  و  مالـسا » ظفح  رطاخ  هب  .دش » هتـسکش  شتنایـص  دـش و  عقاو  موجه  دروم  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف

: هک دوش  یم  هتفگ  باوج  رد  دنتشاد »! یم  رب  تعاطا  زا  تسد  دنتشگ و  یم  رب  نید  زا  نامز  نآ  ناناملـسم  هک  ارچ  دوب ؛ ناناملـسم 
هفیلخ هیلع  رب  هشیاع  هک  ارچ   ) دـش عقاو  کـته  دروم  هشیاـع » جدوه   » لـمج گـنج  رد  هک : اـجنآ  دـیهدب  ار  باوج  مـالک و  نیمه 
دشاپن مه  زا  نیملسم  عامتجا  دوشن و  هراپ  تعاطا  نامسیر  هکنآ  ات  تفرگ  رارق  هلمح  دروم  وا  جدوه  و  درک ) مایق  ناناملسم  یمسر 
هدشن عقاو  زونه  هک  يرما  رطاخ  هب  مالسلا ] اهیلع   ] همطاف هناخ  هب  هلمح  دشاب  زیاج  هک  یتقو  سپ  دورن ....  رده  هب  ناناملسم  نوخ  و 

زا هشیاع  جدوه  زا  تمرح  کـته  هنوگچ  .دوب  هدـش  عقاو  هک  يرما  رطاـخ  هب  هشیاـع  جدوه  هب  هلمح  تسا  زیاـج  کـش  نودـب  دوب ،
نآ هدـنهد  ماـجنا  زا  دـیاب  و  دـشاب ، یم  تسا  منهج  شتآ  رد  يدـبا  دورو  بجوم  هک  يا  هریبک  ناـهانگ  زا  مه  نآ  هریبک ، ناـهانگ 

هنایشحو دورو  و  مالسلا ] اهیلع   ] همطاف هناخ  هب  هلمح  نکل  .دور  یم  رامـش  هب  نامیا  ناکرا  نیرتمهم  زا  يرازیب  نیا  تسج و  يرازیب 
! دوب یکی  نز  ود  ره  تمرح  هکنآ  لاح  دور !؟ یم  رامش  هب  نامیا  ناکرا  زا  ندز ، شتآ  هب  دیدهت  مزیه و  يروآ  عمج  شلزنم و  رد 
[ مالـسلا اهیلع   ] همطاـف تلزنم  رد  وا ، ریغ  اـی  هشیاـع  هنوگچ  زگره ! هن ! دوب ...  رتشیب  مالـسلا ] اـهیلع   ] همطاـف تمرح  هک  مییوگن  رگا 
هک دنناد  یم  درادن  تسود  ار  وا  هکنآ  هچ  دنراد و  تسود  ار  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف هک  اهنآ  هچ  ناناملـسم  مامت  هکنآ  لاح  دشاب و 

لها لقن  همه  نیا  دوجو  اب  لاح  صص 17 و 16 .) ج 20 ، هغالبلا ، جهن  حرش   ) .دشاب یم  نیملاع  نانز  هدیس  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف
رطاخ هب  تسا ! موصعم  رمع  هک  دراد  اعدا  یبرع  نبا  نآ ، ندیشک  شتآ  و  مالسلا ] اهیلع   ] همطاف هناخ  هب  رمع  موجه  دروم  رد  تنس 
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!! دنا هدرک  یفرعم  یبصان  ینس  ار  يو  هعیش ، ياملع  زا  یخرب  هک  تسا  نانخس  عضاوم و  نیمه 
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ًابلاغ هک  تسا  هدرک  کسمت  تنس  لها  یثیدح  عبانم  زا  یلعج  یثیداحا  هب  باطخ  نب  رمع  تمصع  تابثا  يارب  یبرع  نبا  هنافـسأتم 
.تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سدقم  ماقم  هب  نیهوت  یمارتحا و  یب  نمضتم 

: هلمج نآ  زا 

: تسا هدمآ  يراخب  حیحص  رد  - 1

شیرق ناـنز  زا  یهورگ  هک  یلاـح  رد  دوش  دراو  ملـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رب  اـت  تفرگ  هزاـجا  باـطخ  نب  رمع 
نآ اب  دندوب و  ترضح  نآ  تمدخ 
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تفرگ دورو )  ) هزاجا باطخ  نب  رمع  هک  یماگنه  .دوب  هتفرگ  الاب  ناشیاهادص  دندرک و  یم  یفرح  رپ  دنتفگ و  یم  نخس  ترـضح 
هیلع هللا  یلص   » ربمایپ دیدنخ ...  یم  ملـس » و  هلآو ]  ] هیلع هللا  یلـص   » ربمایپ هک  یلاح  رد  دش  دراو  رمع  .دندرک  باجح  دنتـساخرب و 
نبا ای  دومرف : سپس  دندرک ! باجح  دندینش  ار  وت  يادص  نوچ  دندوب ، نم  دزن  هک  ینانز  نیا  زا  مراد  بجع  دومرف : مّلس » و  هلآ ] [و 

زا هکنیا  رگم  هدرکن  تاقالم  يور  یم  هک  یهار  رد  ار  وت  ناطیش  هاگ  چیه  تسوا  تردق  تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  مسق  باطخ !
.تسا (1) هتفر  وت  هار  ریغ  یهار 

: هدمآ يذمرت  ننس  رد  - 2

ادخ رگا  مدوب  هدرک  رذن  هللا ! لوسر  ای  تفگ : دیـسر و  ملـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ادخ لوسر  تمدخ  هرهچ  هایـس  يرتخد  ... 
رذـن رگا  دومرف : وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مناوخب ، زاوآ  مزاونب و  امـش  يور  شیپ  دـنادرگرب ، ههبج  زا  ملاس  ار  اـمش 

! هن الا  زاونب و  يا  هدرک 

دمآ نامثع  .تخاون  یم  نانچمه  دش  دراو  مالـسلا ] هیلع   ] یلع تخاون ، یم  نانچمه  دـمآ  رکبوبا  درک ، نتخاون  هب  عورـش  كرتخد 
« ملس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ربمایپ .تسـشن  شیور  رب  تشاذگ و  نیمز  ار  لبط  سپ  دش ، دراو  رمع  سپـس  .تخاون  یم  نانچمه 

(2) دسرت . ...  یم  وت  زا  ناطیش  رمع  يا  دومرف :
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، هَتوَص یلَع  َّنُُهتاوصَأ  هیلاع  ُهَنِرثکَتسَی  ُهَّنَمِّلَکَی َو  شیَرَق  نِم  ٌهَوِسن  ُهَدنِع  ملس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  َلوُسَر  یَلَع  رَمُع  َنَذاَتسا  - 1
هللا یّلـص  یبّنلا  لاَقَف  ُکَحـضَی ...  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] هللا ُلوُسَر  رَمُع و  لَخَدَف  باجِحلا ، َنرَدابَف  نَمَف  رَمُع ، َنَذأَتـسا  اّمَلَف 

هلآ و هیلع و  هللا  یّلص   ] یبَّنلا َلاَقَف  باجِحلا ...  َنرَدَتبا  َکَتوَص  َنعِمَس  اّمَلَف  يدنِع ، َّنُک  یتاللا  ِءالُؤه  نِم  ُتبِجَع  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
ص 71؛ ج 3 ، يراخب ، حیحص  ! ) َکِّجَف َریَغ  ًاَجَف  َکَلَـس  الا  اجَف  ًاِکلاس  َناطیَّشلا  تیَقل  ام  ِهِدَِیب ، یـسفَن  يذَّلا  َو  باطَخلا ! َنبا  ای  ملس ]

(. باطخ نب  رمع  بقانم  باب 36  ملس .] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] یبنلا باحصا  لئاضف  باتک 
لاَقَف .ینَغتأ  ِفَّدلِاب َو  َکیَدَی  َنَیب  بِرضَأ  نَأ  ًاِحلاص  َهللا  َكَّدَر  نِإ  ُترَذَن  ُتنُک  ّینِإ  هللا ! ُلوُسَر  ای  تلاَقَف : ءادوَس ، َهَیراج  تَءاج  - 2

َُّمث ُبِرضَت ، یِه  رَکبوبأ َو  لَخَدَف  بِرضَت ، َتلعَجَف  .الَف  الا  َو  یبِرضاَف ، ِترَذَن  ِتنُک  نِإ  ملس :» و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » هللا ُلوُسَر  اَهل 
، هیَلَع تَدَعَق  َُّمث  اِهتـسِإ  َتَحت  َّفَّدلا  ِتَقلاَف  رمُع  َلَخَد  َُّمث  ُبِرـضَت ، َیِه  نامثُع َو  َلَخَد  َُّمث  ُبِرـضَت ، َیِه  َو  مالـسلا ] هیلع   ] یلَع لَخَد 

بقانم یف  ثیدح 3690 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس   ... ) رَمُع ای  َکنِم  َفاَخََیل  َناطیَّشلا  َّنِإ  ملـس : و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص  هللا  ُلوُسَر  َلاَقَف 
(. ص 580 رمع ،
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: دنک یم  لقن  يذمرت  رگید  راب 

هتفرگ ار  شفارطا  ناکدوک  دصقر و  یم  هک  ار  يا  هیـشبح  نز  درک  هدـهاشم  تساخ  اپ  هب  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربمایپ ... 
هک تفگ  هشیاع  دندش ، قرفتم  نز  نآ  فارطا  زا  مدرم  دش  ادیپ  رمع  هلک  رس و  نوچ  نک ...  اشامت  ایب و  هشیاع  يا  دومرف : سپ  دنا ،

.دننک (1) یم  رارف  رمع  زا  هک  منیب  یم  ار  نج  سنا و  ناطیش  دومرف : مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ربمایپ

: تسا هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  رمع  يارب  يرترب  تلیضف و  نیدنچ  یگتخاس  ثیداحا  نیا  رد 

دندنخ و یم  دنیوگ ، یم  نخس  دنلب  هک  یلاح  رد  دنتسه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  باجح ، تیاعر  نودب  نانز  - 1
یم لماک  ار  باجح  دنـسرت و  یم  رمع  زا  نانز  اما  ددـنخ ، یم  نانآ  اـب  رکنم  زا  یهن  نودـب  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

یبرع نبا  ریبـعت  هب  دـنبیاپ و  رکنم  زا  یهن  هب  نادرگ و  يور  هاـنگ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  فـالخرب  يو  اریز  دـننک ؛
! تسا موصعم 

اهنت هن  اما  دزادرپ ؛ یم  اوغا  ساوسو و  هب  دنک و  یم  ادیپ  روضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سدـقم  رـضحم  رد  ناطیـش  - 2
! دنک یمن  مه  روبع  دنک  روبع  رمع  هک  یهار  زا  ناطیش  هکلب  دوش ، یمن  رهاظ  رمع  سلجم  رد  ناطیش 

ماعالم هب  اه  هصاقر  يارب  ار  شرـسمه  هک  دـهد  یم  هزاـجا  يو  هب  هللااـب -  ریجتـسن  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تریغ  - 3
! زگره رمع  اما  دنک ، توعد 

؛ درب یم  هرهب  نآ  زا  دوب و  دنم  هقالع  نتخاون  صقر و  یبوک و  ياپ  هب  هللااب -  ریجتسن  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوخ  - 4
!! زگره رمع  اما 

101 ص :

، اهنَع ساّنلا  ِضَفراَف  َلاق : رَمُع ، َعَلَط  ذِإ  يرُظناَف ...  یلاعَت  هَِشیاع  ای  لاَقَف : اَهلوَح ، نایبِّصلا  ُُصقَرت َو  هَیـشبَح  اذِاَـف  هللا ، ُلوُسَر  َماَـقَف  - 1
ثیدـح نامه ، ! ) رَمُع نِم  اوّرَف  دَـق  نِجلا  ِسنِالا َو  ِنیطایَّشلا  َیِلا  ُرُظنَال  ّینِإ  «: » ملـس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا ُلوُسَر  لاَقَف  َتلاق :

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  راوگرزب  زیزع و  ربمایپ  كرابم  رـضحم  زا  ءالع و  لج و  میرک  دنوادخ  زا  فلؤم )  ) بناجنیا (. ] 3691
كاپ و نادـناخ  وا و  رب  دـنوادخ  مالـس  .مدومن ، لـقن  يدوصقم  رطاـخ  هب  ار  لـطاب  یلعج و  نانخـس  نیا  هک  مهاوخ  یم  رذـع  ملس 

![ داب شرهطم 
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هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هللااب -  ریجتـسن  دـن و -  هدـش  یفرعم  سنا  نیطایـش  ناونع  هب  نارگاشامت  یگتخاس  ثیداحا  نیا  رد  - 5
(1) دننک ! یم  رارف  وا  زا  سنا  نج و  ناطیش  هکلب  زگره !! رمع  اما  تسا ؛ هدمآ  باسح  هب  نانآ  ءزج  ملس  هلآ و 

ثیداحا نیا  ورف ، ایند  هب  نید  ياملع  مادختـسا  اب  نانآ  .تسا  نایوما  تفالخ  هاگتـسد  هتخادرپ  هتخاس و  ًاتدمع  یلعج  ثیداحا  نیا 
.دندومن (2) لقن  ار  اه  هتفاب  نیا  زین  تنس  لها  حول  هداس  ناثدحم  زا  یخرب  هنافسأتم  دندرک و  تنس  لها  بتک  دراو  دنتخاس و  ار 

102 ص :

صص 43 و 42. ینیسح ، اضر  یلع  دیس  افلخ ، هرابرد  یبرع  نیدلا  یحم  هاگدید  - 1
هب اوران  ياه  تمهت  اـی  هدرک  لـعج  ثیدـح  تین ، ءوس  يور  زا  هک  ار  یناـسک  ریدـغلا »  » سیفن باـتک  رد  ینیما  همـالع  موحرم  - 2

بلاج و یثحب  هحفـص  دودـح 150  باـتک  نیمه  مجنپ  دـلجرد  .تسا  هدومرف  یفرعم  ار  دـنا  هدز  مالـسلا  هیلع  یلع  نیتسار  ناوریپ 
ثیداحا هک  تسا  هدرک  یفرعم  دنا  هدوب  زاس  ثیدح  باّذک و  هک  ار  تنـس  لها  تاور  زا  رفن  دـصتفه  دودـح  تسا و  هدومن  عماج 

داتشه و دصـشش و  رازه و  تشه  دصراهچ و  رفن ، دصتفه  نیا  زا  رفن  اهنت 43  .تسا  هدنکارپ  تنـس  لها  بتک  مامت  رد  اهنیا  یلعج 
هب اهنآ  زا  هماع  ربتعم  بتک  رد  هک  تسا  يرایـسب  ياـه  باّذـک  نآ  زا  ریغ  رفن  دـصتفه  نیا  دـنا ، هتخاـس  ثیدـح  ( 408684  ) راهچ

هتخاس تنـس  لها  يافلخ  لئاضف  بقانم و  صوصخ  رد  هک  غورد  ثیدـح  ناشیا 100  رب  هوالع  .تسا  هدـش  داـی  قثوم  دارفا  ناونع 
تنس لها  ياملع  زا  هک  یصیمق » هللادبع   » .تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  هدش ، لیلجت  دیزی  زا  یتح  اهنآ  زا  یخرب  رد  تسا و  هدش 

رد نازاس  غورد  ًاّـقح  : » دـسیون یم  هحفص 85  دـلج 4 ، عاّرـصلا ، باـتک  رد  يو  .تسا  هدروآ  هعیـش  دروم  رد  یبیجع  راـتفگ  تسا 
شنرادـفرط تنـس و  ثیدـح و  اب  ینمـشد  هنیک و  اب  نآ  لها  هب  برقت  اـیند و  هب  ندیـسر  رطاـخ  هب  تسرپاوه  مدرم  هعیـش و  لاـجر 

یسکتنس لها  نایم  رد  : » دیوگ یم  هکنآ  ات  دنا !» هدومن  راکـشآ  هجو  نیرت  یلاع  هب  ار  اهنآ  تیهام  تنـس  لها  ياملع  یلو  دندایز ،
نشور نامسآ  دیشروخ  زا  هعیش  تیناقح  .درادن  ثیدح  لعج  هب  يزاین  هعیش  باوج : درادن !» دوجو  دشاب  يزاس  غورد  هب  مهتم  هک 

هعیش بتک  مه  يزور  رگا  ینیما  همالع  موحرم  شیامرف  هب  .تسا  راکشآ  تنـس  لها  دوخ  بتک  رد  هعیـش  تیناقح  لیلد  تسا و  رت 
مین دودـح  ایآ  تفگ : یـصیمق  بانج  هب  دـیاب  .تسا  یفاک  عورف ، لوصا و  رد  هعیـش  تیناقح  تاـبثا  يارب  تنـس  لـها  بتک  دـشابن 
هکنآ زا  دعب  ریدغلا ، فیرش  باتک  دلج 5  رد  ینیما  همالع  ( !؟ هعیـش ای  تسا  تنـس  لها  تایلعج  زا  غورد ، یلعج و  ثیدح  نویلیم 

مین دودح  دنا  هدرک  لعج  هدع  نیا  هک  یثیداحا  هک  دراد  یم  نایب  دنک ، یم  یفرعم  ار  ننـست  لها  نازاس  ثیدح  زا  يرایـسب  دادـعت 
هیلع یلع  راقفلاوذ  زا  شملق  هشارت  هک  ینیما  همالع  ملق  هب  خیرات  هاگداد  رد  يزور  هک  تسناد  یم  یقش  نیا  رگا  دشاب ) یم  نویلیم 
اعدا نآ  یمیصق  ادخ !!! هب  برقت  لماع  يزاس  ثیدح  .دز  یمن  هعیش  هب  ار  اه  تمهت  نیا  دش  دهاوخ  اوسر  هنوگ  نیا  .تسا  مالـسلا 

راعـشا زا  هکلب  درادـن ؛ دـهز  اب  یتافانم  اهنآ  دزن  ثیدـح  لعج  هک  درادـن  تنـس  لها  بتک  زا  ربخ  ییوگ  هک  دـنک  یم  یلاح  رد  ار 
یبطرق و  مدیدن » ثیدح  زا  رتوگ  غورد  يزیچ  ار  ناحلاص  : » دیوگ ناطق  دیعـس  نب  ییحی  تسادخ ! هب  نانآ  برقت  لماع  ناحلاص و 

نآرق و ياه  تلیـضف  هرابرد  نازاس  ثیدـح  هک  ردان  رابخا  غورد و  ثیداحا  نآ  هب  یتافتلا  : » تسا هتفگ  هحفص 155  راکذتلا »  » رد
زا یخرب  لاح  حرـش  رد  يدادغب  دـنداد .» ماجنا  تبرق  دـصق  ناونع  هب  ار  یلمع  نینچ  اهنآ  اریز  درک ، دـیابن  دـنا  هتخاس  لامعا  رگید 
یم لعج  ثیدـح  ادـخ  هب  برقت  يارب  درک و  یم  سولج  حبـص  درک و  یم  تدابع  حبـص  ات  بش  دـسیون : یم  دوخ  ثیدـح  لاـجر 

ثیدـح غاد  رازاب  يارب  هک  دـندوب  اه  نیمه  دـنک ، یم  لـعج  دـیزی  هیواـعم و  لـضف  رد  ثیدـح  ادـخ  هب  برقت  يارب  يرگید  درک ،
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يردق هب  نایوگ  غورد  زا  : » تسا هتفگ  نیعم  نب  ییحی  هک  دـش  جـیار  نانچ  يزاس  ثیدـح  رازاب  دـندرک و  یم  نیعم  هزیاج  يزاس ،
یم صخـش  نیمه  ص 184 ) ج 14 ، دادـغب ، خـیرات  «. ) میدروآرد نآ  زا  هتخپ  ناـن  میتخورفارب و  نآ  اـب  ار  رونت  هک  میتشون  باـتک 

: دـسیون یم  ای  ص 43 .) ج 1 ، دادغب ، خـیرات  !«. ) دـشاب هتـشونن  ثیدـح  رازه  یباّذـک  زا  هک  تسا  ثیدـح  بحاص  مادـک  : » دـیوگ
يراخب حیحـص  .تسا  هدرک  باختنا  ثیدـح  رازه  دـصناپ  نایم  زا  ار  نآ  هک  هدروآ  ثیدـح  شَنَنُس 4800  رد  یناتـسجس  دووادوبا 

شحیحص 4000 رد  ملـسم  .تسا  هدومن  باختنا  ثیدح  رازه  دصـشش  نایم  زا  ار  نآ  هک  تسا  ررکم  ریغ  ثیدح  رب 2761  لمتشم 
ظفح حیحـص  ریغ  ثیدح  رازه  تسیود  دیوگ : یم  يراخب  .دـنک  یم  باختنا  ثیدـح  رازه ) دصیـس   ) نایم 300000 زا  ار  ثیدـح 
لقن لاس  دص  دودح  اهنیا  هکنیا  اب  فلؤم : (. 208 صص 356 -  ج 5 ، ریدغلا ، گنسنارگ  باتک  زا  هتفرگرب  قوف  بلاطم   ) .ما هدومن 

ار غورد  ثیدح  همه  نیا  یـصیمق ! هللادبع  بانج  دـمآ !؟ دوجو  هب  اجک  زا  ثیدـح  همه  نیا  دـندوب  هدومن  مالعا  عونمم  ار  ثیدـح 
!!؟ هعیش ای  دنا  هدومن  لعج  تنس  لها  ياملع 
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دناد یم  يو  بناج  زا  قح  هفیلخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  سفن  ار  نامثع  یبرع  نبا  ( 5

رخف يربط ، نوچمه  تنـس  لها  نیرـسفم  ناگرزب  هک  دنک  یم  وگزاب  ار  یتلیـضف  هیبیدـح  حلـص  رد  نامثع  تبقنم  رد  نیدـلا  یحم 
نیرتالاب رد  تسا  هتـشادن  روضح  هیبیدـح  رد  هک  ار  نامثع  تلیـضف  نیا  اب  دـهاوخ  یم  وا  دـنربخ ! یب  نآ  زا  ریثک و ...  نبا  يزار و 

: دیوگ یم  اذل  دهد و  رارق  ناوضر  تعیب  باحصا  هبترم 

هسفن ناوضرلا  هعیب  یف  ملس » و  هلآو ]  ] هیلع هللا  یلص   » یبنلا عیاب  دقف 

103 ص :
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هللا یلـص   » یبنلا نیب  عماجلا  و  هعیبلا ...  کلت  یف  ًابئاغ  نامثع  ناک  نامثع و  نع  اذه  لاق  هدیب و  هدی  ذخأ  هدـیب و  هدـی  لعج  هسفنب و 
(1) رخآلا ؛ ماقم  دحاو  ّلک  موقی  نأ  هباینلا و  زاجف  هّیدوبعلا  هأشنلا  هقیقح  یه  هّیناسنإلا و  نامثع  نیب  و  ملس » و  هلآ ] و   ] هیلع

اب ار  شتـسد  و  داهن ، شتـسد  رب  ار  شتـسد  درک ، تعیب  شدوخ  اب  شدوخ  ناوضر  تعیب  رد  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربمایپ
و  ] هیلع هللا  یلـص   » ربمایپ نیب  عماج  و  دوب ...  بئاغ  تعیب  نیا  رد  نامثع  هکنآ  لاح  و  نامثع ، فرط  زا  نیا  دومرف  تفرگ و  شتـسد 
و مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربمایپ هک  تساور  سپ  تسا ؛ تیدوبع  تقیقح  أشنم  نآ  هک  تسا  یناسنا  ناـمثع  و  مّلـس » و  هلآ ]

.دنریگ رارق  مه  هاگیاج  ماقم و  رد  دننک و  تباین  رگیدکی  زا  نامثع 

هدرک لقن  عوکألا  نب  هملـس  زا  متاح  یبا  نیا  هک  یلـسرم  ثیدـح  زج  هب  درادـن  دوجو  یکردـم  چـیه  یگتخاـس  تلیـضف  نیا  يارب 
: تسا

ُنَحن ِتیَبلِاب َو  ُفوُطَی  هنع ) هللا  یـضر   ) َناَّفَع ِِنبال  ًائینَه  َساَّنلا : َلاَقَف  .يرخُألا  یَلَع  ِهیَدَـی  يَدـحِِإب  هنع ) هللا  یـضر   ) َناَمثُِعل َِعیاَـبَف  ... 
(2) َفَوطَأ ؛ یّتَح  َفاط  ام  ًهَنَس  اذَک  اذَک َو  َثَکَم  َول  «: » ملس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » هللا ُلوُسَر  َلاَقَف  انُهاه ،

یم مدرم  سپ  .داهن  شرگید  تسد  رب  ار  شتـسد  هک ] تروص  نیدـب   ] درک تعیب  نامثع  اـب  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربماـیپ
و هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربمغیپ میتسه ، اجنیا  رد  ام  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  فاوط  ادـخ  هناخ  رود  هب  نامثع  لاح  هب  شوخ  دـنتفگ 

.منک فاوط  نم  ات  درک  یمن  فاوط  درک و  یم  ربص  یلاس  دنچ  شاک  دومرف : مّلس »

شندوب یلعج  رب  مه  يدهاوش  ثیدح ، نیا  نتشادن  دنس  ندوب و  لسرم  رب  نوزفا 

104 ص :

ص 752. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
ص 3300. ثیدح 18596 ، ج 10 ، متاح ، یبا  نبا  ریسفت  - 2
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ات دـندرک ، سبح  ار  وا  ات  دـش  بجوم  رما  نیمه  درکن ، فاوط  ناـمثع  هک  دـنا  هدروآ  تنـس  لـها  نارـسفم  همه  ًـالوا : دراد ؛ دوجو 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هنوگچ  و  نامثع !؟...  لاح  هب  شوخ  دنتفگ  هنوگچ  سپ  دنا ؛ هتشک  ار  وا  دندرک  روصت  ناناملـسم 

!؟...  درک یمن  فاوط  شاک  دومرف :

!؟ درک یم  ربص  رگید  لاس  دنچ  شاک  يا  دومرف : هنوگچ  دنروآ ، اج  هب  هرمع  دعب  لاس  هک  دیدرگ  ررقم  هیبیدح  حلص  رد  ًایناث :

ار یگتخاس  ثیدح  کی  رد  يرخُألا » یَلَع   ِ هیَدَی يَدحِِإب  َنامثُِعل  َعَیاَبَف   » هلمج کی  هک  تسا  يردق  هب  نامثع  هب  نیدـلا  یحم  تدارا 
هدیب و هدی  ذخأ  هدیب و  هدی  لعج  هسفنب و  هسفن  ناوضرلا  هتعیب  یف  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ّیبنلا عیاب  : » دنارورپ یم  نانچ  نیا 
هک هلهابم  هیآ  لباقم  رد  دناوتب  ات  دهد  یم  هولج  هنوگ  نیدـب  ار  بلطم  نیا  و  نامثع » نع  اذـه  ملـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » لاق

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  سفن  ار  نامثع  سفن  تسا ، هدرک  یفرعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سفن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ادخ 
یلص ربمایپ  زا  دعب  ار  وا  تفالخ  راک  نیا  اب  دهد و  رارق  وا  تسد  هلزنم  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسد  ملـس و  هلآ و 

(1) تسا !! هدادن  ماجنا  نونک  ات  ینس  چیه  هک  يراک  دنک ؛ هیجوت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

: دیوگ یم  هیکم  تاحوتف  باتک  رد  يو  دناد ، یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قح  هب  هفیلخ  ار  نامثع  یبرع  نبا 

و هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  ّنإف  هیف  ّقحلل  امب  هملعل  لتق  یّتح  هفالخلا  بوث  هنع  علخی  مل  يّذلا  هنع ) هللا  یـضر   ) نامثعک ... 
(2) هفالخلا ؛ بوث  هنع  علخی  نأ  هاهن  مّلس »

لوسر اریز  تسا ، تفالخ  هماج  رد  وا  ياقب  رد  قح  تسناد  یم  نوچ  دش ، هتـشک  ات  درواین  نوریب  ار  تفالخ  هماج  هک  نامثع  دننام 
.دیآرد هب  تفالخ  هماج  زا  هک  دوب  هدومرف  یهن  ار  وا  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ادخ

105 ص :

ص 50. افلخ ، هرابرد  یبرع  نیدلا  یحم  هاگدید  - 1
ص 308. ج 2 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2
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ماما نینمؤملاریما  دوب ، روشک  هرادا  رد  يو  يریبدت  یب  نیملسم و  لاملا  تیب  ندرک  لامیاپ  دسرب  لتق  هب  نامثع  دش  ببـس  هک  هچنآ 
: دنیامرف یم  هیقشقش  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

یلِإ ِعیبَّرلا  َهَتِبن  ِِلبِإلا  َهَمضِخ  َمضَخ ]  - ] ِهللا َلام  َنوُمَضخَی  ِهیبَأ  وَنب  ُهَعَم  َماق  ِهِفَلَتعُم َو  ِِهلیثَن َو  َنَیب  ِهَِّینـضِح  ًاِجفان  ِموَقلا  َِثلاث  َماق  نَأ  یلِإ 
(1) ُهتَنِطب ؛ ِِهب  تَبَک  ُُهلَمَع َو  ِهیَلَع  َزَهجَأ  ُُهلتَف َو  ِهیَلَع  َثَکَتنا  ِنَأ 

و دوب ، نادرگرـس  ییوشتـسد  هناـخزپشآ و  نیب  هراومه  هدرک ، داـی  يروـخرپ  زا  شیوـلهپ  ود  دیـسر ، تفـالخ  هب  یموـس  هک  نآ  اـت 
ناج هب  هک  يا  هنسرگ  رتش  نوچ  دنداد ، داب  رب  دندروخ و  ار  لاملا  تیب  وا  هارمه  دنتـساخ و  اپ  هب  هّیما  ینب  زا  وا  يردپ  نادنواشیوخ 

وا یگراب  مکـش  تخیگنارب و  ار  مدرم  وا  لامعا  دـش و  زاب  وا  هتفاـب  نامـسیر  هک  درک  فارـسا  ردـقنآ  ناـمثع  دـتفیب ، يراـهب  هاـیگ 
.تخاس شدوبان 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  بقانم  زا  یبرع  نبا  یشوپ  مشچ  ( 6

بآ و اب  نانچ  نآ  ناشنأش ، رد  ار  یلعج  ثیداحا  دیوگ و  یم  نخس  هثالث  يافلخ  بقانم  لئاضف و  زا  مادم  دوخ  راثآ  رد  یبرع  نبا 
نانمؤمریما هب  تبون  هک  هاگنآ  اما  دروخب ؛ ار  يو  نانخـس  بیرف  نافلاخم ، زا  یحول  هداـس  ره  تسا  نکمم  هک  دـنک  یم  لـقن  باـت 

نآ تنس -  لها  بتک  نیرتروهشم  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  الوم  بقانم  لئاضف و  نیرت  مّلـسم  دسر  یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
، یلزاغم نبا  یئاسن ، نوچمه  تنـس  لـها  گرزب  ناثدـحم  اـملع و  دریگ ! یم  هدـیدان  یلک  هب  تسا  دوجوم  رتاوتم -  تروص  هب  مه 

مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیدـحوملا  یلوم  بقانم  لئاضف و  رد  یناکـسح و ...  مکاـح  یعفاـش ، هحلط  نب  دـمحم  یمزراوخ ،
لزان مالـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  هک  ار  نآرق  زا  يدایز  تاـیآ  زین  تنـس  لـها  نارـسفم  دـنا ؛ هتـشون  یلـصفم  لقتـسم و  ياـه  باـتک 

! دنک یم  یشوپ  مشچ  نانآ  همه  زا  یبرع  نبا  اما  دنا ، هدرک  لقن  دوخ  ریسافت  رد  تسا  هدیدرگ 

106 ص :

هبطخ 3. ص 49  هغالبلا ، جهن  - 1
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یبا نب  یلع  نانمؤمریما  دروم  رد  ار  میرک  نآرق  زا  یتایآ  لوزن  نأش  یناوارف ، ثیداحا  هب  دانتـسا  اـب  ینـس  هعیـش و  گرزب  نیرـسفم 
: دننام دنناد ، یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  بلاط 

(1) ًاریهطَت ) مُکَرِّهَُطی  ِتیَبلا َو  َلهَأ  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل  هللا  ُدیُری  امَّنِإ  )

.دزاس كاپ  ار  امش  ًالماک  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  طقف  دنوادخ 

َنُونِمُؤت ُمتنُک  نِإ  ِلوُسَّرلا  ِهللا َو  َیِلا  ُهُّودُرَف  ٍءیَش  یف  ُمتعَزانَت  نِإَف  مُکنِم  ِرمَألا  ِِیلوُأ  َلُوسَّرلا َو  اوُعیطَا  َهللا َو  اوُعیطَا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
(2) ًالیوَأت .) ُنَسحَأ  ٌریَخ َو  َِکلذ  ِرِخآلا  ِموَیلا  ِهللاِاب َو 

يایصوا  ] رمألا یلوا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دینک  تعاطا  ار و  ادخ  دینک  تعاطا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
( دیبلطب يرواد  اهنآ  زا  و   ) دینادرگزاب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  هب  ار  نآ  دیتشاد ، عازن  يزیچ  رد  هاگره  ار و  ربمایپ ]

.تسا رتوکین  شنایاپ  تبقاع و  و  رتهب ، امش  يارب  راک ) نیا  ! ) دیراد نامیا  زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  رگا 

َموَقلا يِدـهَی  َهللا ال  َّنِا  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصُعی  ُهللا  ُهََتلاـسِر َو  َتغََلب  اـمَف  لَـعفَت  َمل  نِإ  َکِّبَر َو  نِم  َکـَیلِإ  َلِزنُأ  اـم  غَِّلب  ُلُوسَّرلا  اَـهُّیأ  اـی  )
(3) َنیِرفاکلا .)

! يا هدادـن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن ، رگا  ناسرب و  مدرم ) هب   ) ًالماک تسا ، هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربمایپ ! يا 
.دنک یمن  تیاده  ار  جوجل )  ) نارفاک ّتیعمج  دنوادخ  دراد و  یم  هاگن  مدرم ، یلامتحا ) تارطخ   ) زا ار  وت  دنوادخ 

مُکَءانبَأ انَءانبَا َو  ُعدَن  اُولاعَت  لُقَف  ِملِعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَعب  نِم  ِهیف  َکَّجاح  نَمَف  )

107 ص :

هیآ 33. بازحا ، هروس  - 1
ص 191 و 190. ثیدح 203 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  هیآ 59 . ءاسن ، هروس  - 2

 ... . ص 239 و ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص 291 ؛ ج 2 ، روثنملا ، ّردلا  ریسفت  هیآ 67 . هدئام ، هروس  - 3
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(1) َنیبِذاکلا ) یَلَع  ِهللا  َتَنَعل  لَعجَنَف  لِهَتبَن  َُّمث  مُکَسُفنَا  انَسُفنَا َو  مُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  َو 

ام دییایب  وگب : اهنآ  هب  دنزیخرب ، زیتس  هّجاحم و  هب  وت  اب  یناسک  زاب ) ، ) هدیسر وت  هب  حیـسم ) هرابرد   ) هک یـشناد  ملع و  زا  دعب  هاگره 
سوفن زا  ام  ار ، دوخ  نانز  مه  امـش  مییامن ، توعد  ار  شیوخ  ناـنز  اـم  ار ؛ دوخ  نادـنزرف  مه  امـش  مینک ، توعد  ار  دوخ  نادـنزرف 

.میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینک و  هلهابم  هاگ  نآ  دوخ ، سوفن  زا  مه  امش  مینک ، توعد  دوخ 

هیآ 3. هدئام ، هروس  (2) َنوُعِکار ) مُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتُؤی  َهالَّصلا َو  َنُومیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  َهلوُسَر َو  هللا ُو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  )

 ... . ص 259 و ج 2 ، روثنملا ، ّردلا  ص 43 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 284 ؛ ج 8 ، دادغب ، خیرات 

ص 408 و ج 3 ، يربط ، نایبلا  عماج  ص 83 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 293 ، ج 4 ، يذمرت ، ننس  هیآ 61 . نارمع ، لآ  هروـس  - 1
... .

یم اپرب  ار  زامن  هک  اهنامه  دنا  هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  وا و  ربمایپ  تسادـخ و  اهنت  امـش ، ّیلو  تسرپرـس و  هیآ 55 . هدئام ، هروس  - 2
( ًانید ِمالسِالا  ُمَُکل  ُتیضَر  یتَمِعن َو  مُکیَلَع  ُتمَمتَا  مُکَنید َو  مَُکل  ُتلَمکَا  َموَیلَا   ) .دنهد یم  تاکز  عوکر ، لاح  رد  و  دنراد ،
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هب مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تلیـضف  رد  تنـس  لها  عبانم  رد  هک  یحیحـص  ملـسم و  ثیداحا  صوصف  تاـحوتف و  رد  یبرع  نبا 
: نوچمه یثیداحا  دنک ؛ یم  نامتک  ار  تسا  هدمآ  یناوارف 

.اُهباب (1) ٌِّیلَع  ِملِعلا َو  ُهَنیدَم  اَنَأ 

.ٍباب (2) َفلَا  ٍباب  ِّلُک  نِم  ُحَتفَی  َباب  ََفلَأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  ینَمَّلَع 

(3) ینوُدِقفَت . ...  نَأ  َلبَق  ینُولَس 

(4) ٍِّیلَع . ...  َعَم  ُّقَحلا  ِّقَحلا َو  َعَم  یلع 

.ُهالوَم (5) ٌِّیلَعَف  ُهالوَم  ُتنُک  نَم 

زنک رد  يدـنه  یقتم  دـننام : دـنا : هدروآ  ار  ثیدـح  نیا  تنـس  لها  ناگرزب  زا  یخرب  .ٍنِمُؤم  ِّلُک  ٌِّیلَو  َوُه  َو  ُهنِم ، اَنَا  یّنِم َو  ًاـِّیلَع  َّنِإ 
لئاضف باتک  يراخب  حیحص  رد  هلمج  زا  تسا : هدمآ  تنـس  لها  عبانم  زا  رتاوتم  روطب  ثیدح  نیا  (6)  ... ثیدح 32938 و لامعلا ،

لبس ثیدـح 857 ؛ كوبت ، هوزغ  باب 195 ، یعفاشلا ، یلزاـغملا  باـتک  باـب 39 ، ملـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » یبنلا باحـصا 
 ... . ص 132 و ج 3 ، كردتسملا ، ص 330 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 292 ؛ ج 11 ، داشرلا ، يدهلا و 

صص 127و 126؛ ج 3  كردتـسم ، رد  يروباشین  مکاح  هلمج : زا  دنا ؛ هدرک  لقن  تنـس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  ار  ثیدح  نیا  - 1
ص 16؛ ج 2 ، قئافلا ، رد  يرـشخمز  هللا  راج  ص 114 ؛ ج 9 ، دـئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  ص 55 ؛ ج 11 ، ریبکلا ، مجعم  رد  یناربـط 

 ... . ص 22 و ج 4 ، هباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  ص 181 ؛ ج 3 ، دادغب ، خیرات  رد  يدادغب  بیطخ 
رد یبهذ  ص 385 ، ج 42 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  رد  رکاسع  نبا  هلمج : زا  دنا  هدروآ  ار  ثیدح  نیا  تنـس  لها  ياملع  زا  یعمج  - 2

 ... ص 114 و ج 13 ، لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  صص 26 و 24 ؛ ج 8 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس 
رد رکاسع  نبا  ج 2 ص 532 ؛ كردتسم ، رد  يروباشین  مکاح  هلمج : زا  دنا  هدروآ  ار  ثیدح  نیا  تنـس  لها  ياملع  زا  یعمج  - 3

یبوقعی ص 162 ؛ ص 156 و ج 14 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  ص 397 ؛ ص 335 و ج 42 ، ج 17 ، قشمد ، هنیدم  خیرات 
 ... . ص 193 و ج 2 ، شخیرات ، رد 

ص ج 2 ، یلزتعم ، دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  هلمج : زا  دـنا : هدروآ  ار  ثیدـح  نیا  تنـس  لها  ياملع  زا  يدایز  عمج  - 4
ثیدح 4638؛ ص 134 ؛ ج 3 ، نحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  ص 488 ؛ ج 42 ، قشمد ، خـیرات  ثیدـح 33018 ؛ لامعلا  زنک  297 ؛

 ... . ثیدح 140 و ص 177 ؛ ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف 
.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  تنس  لها  گرزب  ناثدحم  رثکا  دش  رکذ  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  - 5

زا تسا ، هدرک  دای  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ردارب  نوراه  زا  هبترم  دودـح 50  صوصف  تاحوتف و  رد  نیدـلا  یحم  هک  نیا  دوجو  اب  - 6
نِم نُوراه  ََهلِزنَِمب  یّنِم  َتنَأ  : » دندومرف هک  مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتاوتم  ثیدـح  رکذ 

.تسا هدرک  يراددوخ  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  هک  يدَعب ، ِِّیبَن  ُهَّنَأ ال  الا  مالسلا  هیلع  یسُوم 
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هدومن یـشوپ  مشچ  اهنآ  زا  یبرع  نبا  دـنا و  هدروآ  دوخ  بتک  رد  تنـس  لها  گرزب  ناثدـحم  هک  يرگید  ملـسم  ثیدـح  اه  هد  و 
ات دنک  یم  لقن  ار  یلعج  نخس  ثیدح و  نیا  دناسر ، یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیلـضفا  ّتیملعا و  هک  ثیداحا  نآ  ياج  هب  تسا و 

: دنک تابثا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  رب  نارگید  تیملعا 

.دیز (1) مکضرفأ  لبج و  نب  َذاعَم  ِمارَحلا  ِلالَحلِاب َو  مُکَمَلعَا  َو  مالسلا ] هیلع   ] ُِّیلَع مُکاَضفَأ 

یلعج ثیدح  لقن  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  یتمرح  یب  ( 7

یلع نانمؤمریما  يارب  دنک ، یم  داهشتسا  یتافـشاکم  ای  ثیداحا  هب  هناگ ، هس  يافلخ  زا  کی  ره  يزاس  تبقنم  يارب  هک  نیدلا  یحم 
!! لهجوبا رتخد  زا  ترضح  نآ  يراگتساوخ  یگتخاس  تیاور  زج  تسا  هتفاین  یتبقنم  مالسلا  هیلع 

: دیوگ یم  تاحوتف  رد  يو 

هنبا بطخی  ّهنإ  هل  لیق  ذإ  مالسلا ] هیلع   ] بلاط یبأ  نب  ّیلع  ّقح  یف  سانلا  بطخ  امل  ملـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  لاق 
ام ینءوسی  یّنم  هعـضب  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف ّنإ  ملـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص  ، » لاقف مالـسلا ] اهیلع   ] همطاـف هتنبا  یلع  لـهج  یبأ 

 ... هللا مرح  ام  لیلحت  هللا و ال  ّلحأ  ام  میرحت  یل  سیل  ّهنأ  اهّرسی و  ام  ینّرسی  اهءوسی و 

و  ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  تنب  هللا و  ّودـع  تنب  عمتجت  ام  هللا  وف  یتنبا  قلطی  کلذ  دارأ  ّنإ  ملـس :» و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » لاـق
« مّلس و  هلآ ]

110 ص :

تیاور نیا  لوا  زارف  هک  قیقحت  لها  رب  تسا  مولعم  هتفگان  هتبلا  دیوگ : یم  ّفلؤم  . ] صص 521 و 466 ج 3 ، هیّکملا : تاحوتفلا  - 1
هب نیقیقحم  هک  تسا ، دوجوم  ناوارف  دانـسا  هب  نیقیرف  رداـصم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  حیحـص  مالـسلا  هیلع  ّیلع  مکاـضفأ  ینعی 

[ .دننک هعجارم  دنناوت  یم  تسا  هدش  هتشون  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  بقانم  باب  رد  هک  یناوارف  بتک 
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(1) دحاو ؛ لجر  تحت 

نآ تسا  هدرک  يراگتـساوخ  لـهجوبا  رتـخد  زا  مالـسلا ] هیلع   ] یلع هک  دـش  هتفگ  ملـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربماـیپ هب  نوـچ 
یم تحاران  ارم  تسا : نم  زا  يا  هراپ  مالسلا ] اهیلع   ] همطاف دومرف : دناوخ و  هبطخ  مالسلا ] هیلع   ] یلع دروم  رد  مدرم  يارب  ترـضح 
قح نم  .دنک  نامداش  ار  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف هک  هچنآ  ارم  دنک  نامداش  دنک و  تحاران  ار  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف هک  هچ  ره  دـنک 

اب جاودزا  میمصت  مالـسلا ] هیلع   ] یلع رگا  دومرف : ...منک و  لالح  هدرک  مارح  ادخ  ار  هچنآ  مارح و  هدرک  لالح  ادخ  ار  هچنآ  مرادن 
ناونع هب  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ادخ لوسر  رتخد  ادخ و  نمـشد  رتخد  مسق ! ادخ  هب  .دهد  قالط  ارم  دراد  ار  لهجوبا  رتخد 

 ... . دنوش یمن  عمج  رفن  کی  رسمه 

اب ار  دوخ  ینمشد  اهنت  هن  ثیدح  نیا  هدنزاس  .تسا  هدش  هتخاس  جراوخ  بصاون و  زا  یضعب  هلیسو  هب  ثیدح  نیا  هک  تسین  یکش 
.تسا (2) هدومن  کته  نیهوت و  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هکلب  هدرک ؛ زاربا  مالسلا  هیلع  یلع 

111 ص :

ص 559. ج 3 ، هّیکملا : تاحوتفلا  - 1
تسا رضاح  یلقاع  چیه  ایآ  دسیون : یم  ثیدح  نیا  ندوب  لطاب  هرابرد  ینیـسح  اضر  یلع  دیـس  مان  هب  رـصاعم  ناققحم  زا  یکی  - 2

ار مدرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنیوگ  یم  هک  هنوگ  نیا  دنک ، حرطم  اراکـشآ  مدرم و  روضح  رد  ار  یگداوناخ  فالتخا 
يریگرد عازن و  هک  دـنایامنب  نینچ  نیا  دـهاوخ  یم  ربخ  هدـنزاس  سپ  دـناوخ !؟ هبطخ  شداماد  رتخد و  فـالتخا  يارب  درک و  عمج 
ترـضح نآ  هدوبن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  حـیاصن  شریذـپ  هب  رـضاح  مالـسلا  هیلع  یلع  هتـشادن و  يدوس  ناهنپ  ياه 

هک تشاد  یگژیو  هچ  لهجوبا  رتخد  رگم  دناشکب ! ربنم  دجـسم و  هب  ار  عازن  نایرج  شداماد  رب  راشف  داجیا  يارب  تسا  هدش  ریزگان 
سپ دوبن ! مارح  كرشم  رتخد  اب  جاودزا  رگم  دنک !!؟ جاودزا  یکرشم  رتخد  اب  تسا  هدش  رضاح  هدش و  وا  هتفیش  مالـسلا  هیلع  یلع 

مالـسلا هیلع  یلع  منک !؟ مارح  ار  ادـخ  لالح  مهاوخ  یمن  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  قفانم -  نیا  لوق  هب  ارچ - 
اب تساوخ  یم  هنوگچ  سپ  درکن  جاودزا  زین  يرگید  نمؤم  نز  اب  دوب  هدـنز  وا  ات  هک  دوب  دـنمقالع  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  هب  ردـقنآ 

: دومرف یم  هک  دوب  راوشد  يا  هزادنا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  قارف  تداهـش و  دـنک !؟ جاودزا  كرـشم  رتخد 
هنوگچ .درذگ  یم  يرادیب  هب  نم  ياهبش  دش و  یگـشیمه  نم  هودنا  همطاف  قارف  رد  ینعی : ُدَّهَـسُمَف ؛» ِیلَیل  اَّمَأ  ٌدَمرَـسَف َو  ینزُح  اَّمأ  »

ار مرتخد  دنیوگب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  يراشفاپ  ردقنآ  یکرشم  رتخد  جاودزا  رد  يرـسمه  نینچ  تسا  نکمم 
(. صص 55 و 54 افلخ ، هرابرد  یبرع  نبا  هاگدید  ( !؟ هدب قالط 
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مالسلا مهیلع  تراهط  نادناخ  ناوریپ  هب  یشاحف  (8)

ملاظ بصاغ و  ار  نانآ  هک  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  نادـناخ  ناوریپ  هب  دراد  رمع  رکبوبا و  هب  هک  یناوارف  هقـالع  رطاـخ  هب  یبرع  نبا 
ادیپ یبرع  نبا  نوچمه  ار  یـسک  ناوتن  هعیـش  نافلاخم  تنـس و  لها  نیب  رد  دیاش  .دنک  یم  ار  نیهوت  یـشاحف و  نیرتشیب  دـنناد  یم 
هیکم تاحوتف  باتک  رد  يو  .دنک  نیهوت  یشاحف و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نایعیـش  هب  راکـشآ  اورپ و  یب  هنوگ  نیا  هک  دومن 

نایعیـش اهنآ  نیرت  فرحنم  هعیـش  فیاوط  نیب  رد  هک  دراد  یم  ناـیب  دـنک و  یم  یفرعم  ناطیـش  ياـیلوا  ار  هعیـش  فیاوط  ماـمت   (1)
هرماسم راربألا و  هرـضاحم   » باـتک نینچمه  هیکم (2) و  تاـحوتف  باـتک  زا  عضوم  ود  رد  يو  نینچمه  .دنـشاب  یم  یماـما  هدزاود 

یم دای  نویبجر »  » مان هب  نانآ  زا  يو  هک  هللا -  لاجر  زا  یخرب  طسوت  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نایعیش  هک  دنک  یم  لقن  رابخألا »
.تسا هدش  تیؤر  كوخ  تروص  هب  ناشنطاب  تریس و  دوهش ، فشک و  ملاع  رد  دنک - 

دنک یم  ریسفت  ننست  لها  يانبم  رب  ار  رمألا » یلوا   » هیآ یبرع  نبا  ( 9)

ناماما تمـصع  رب  هیآ  نیا  تسا ؛ رمألا » یلوا   » هیآ مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  تماـما  تاـیآ  زا  یکی 
رمألا یلوا  تمـصع  رب  هیآ  تلالد  رب  شریبک  ریـسفت  رد  ننـست  لها  گرزب  نارـسفم  زا  يزار  رخف  ماما  هک  اجنآ  ات  دنک ، یم  تلالد 

.تسا هدرک  فارتعا 

زا دروم  زا 16  زواجتم  يو  دنک ؛ یم  ریسفت  ار  هیآ  هعیش  عامجا  فالخرب  یبرع  نبا  اما 

112 ص :

صص 282 و 281. ج 1 ، هّیکملا : تاحوتفلا  - 1
صص 246 و 245. نامه ، - 2
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لوسر ادخ و  تعاطا  ار  وا  تعاطا  دشاب و  رگمتس  رئاج و  دنچ  ره  تسا  هتـسناد  مکاح  يانعم  هب  ار  رمألا  یلوا  صوصف ، تاحوتف و 
! دناد یم  ادخ 

: دیوگ یم  يو 

مکاح دوخ  رب  ار  یـسک  ناتدوخ  اـی  درک ، تموکح  امـش  رب  نم  ربماـیپ  زا  يا  يا  هفیلخ  هاـگره  ینعی   (1) مُکنِم ) ِرمَـالا  ِیلوُأ  َو  ... )
(2) دینک ...  تعاطا  ار  يو  نخس  تسا  هدرک  عیرشت  امش  يارب  ادخ  هک  هنوگ  نامه  دینادرگ ،

: دیوگ یم  دوش ، یم  مکاح  لزع  بجوم  قسف  دنیوگ  یم  هک  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  فالخرب  نیدلا  یحم 

دروم رد  اهنت  مییوگ : یم  ام  یلو  دوش ، یم  لزع  شتموکح  زا  ًاعرش  درک  ملظ  ای  دش و  یقـسف  بکترم  مکاح  رگا  دنیوگ : یم  اهقف 
دنچ ره  تسا ،]  ] هدینادرگ تباث  نانآ  رب  ار  تیاور  ملس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ادخ لوسر  ًامتح  سپ  دوش ...  یم  لزع  شقـسف 

(3) دننک . ...  متس 

نانآ هیلع  رب  دیابن  ناناملسم  دنشاب ، یملاظ  ياه  ناسنا  نیملسم  رب  طلسم  يافلخ  رگا  هک  دراد  اعدا  بجعت  لامک  اب  يدراوم  رد  يو 
هیلع رب  یتح  سک  ره  دنوش و  طلسم  یمالـسا  هعماج  رب  نانآ  هک  تسا  هدوب  نیا  یهلا  تساوخ  اریز  دننک ؛ یمادقا  ای  دنیوگ  ینخس 

(4) تسا ! هدومن  یبدا  یب  ادخ  هب  تبسن  دیوگب  مه  ینخس  روج  يافلخ  نآ 

هنوگ هب  ار  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تماما  تاـبثا  هلدا  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  رمـألا  یلوا  هیآ  نیدـلا  یحم  بیترت  نیا  هب 
.دهد (5) رارق  یسابع  يوما و  نادناخ  دیزی و  هیواعم و  تایانج  هیجوت  يارب  يا  هلیسو  ار  نآ  دناوتب  هک  دنک  یم  ریسفت  يا 

113 ص :

هیآ 59. (، 4  ) ءاسن هروس  - 1
ص 264. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2

ص 296. نامه ، - 3
.نامه - 4

.دوش یم  ثحب  هراب  نیا  رد  لصفم  تروص  هب  رگید  ياه  شخب  رد  - 5
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مدقم مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  تفالخ  رد  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  دنوادخ  هدارا  هک  دراد  اعدا  یبرع  نبا  ( 10)
دنوش

: دیوگ یم  دناد و  یم  یلاعت  قح  ياطعا  هدارا و  هب  تسا -  هتفای  ققحت  جراخ  رد  هک  یبیترت  هب  افلخ -  يارب  ار  تفالخ  يو 

ّهنأ یلاعت  هللا  همکح  نم  ناک  يّذلا  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  دعب  هفالخلاک  هبترملا  یف  مدقتلا ال  یف  مکح  نامزللف 
نم ّدـب  هلبق و ال  يذـلا  هیلهأ  تقو  یف  لهأ  اهل  ّلک  و  مهرامعأ ، بسحی  مالـسلا ] هیلع   ] ًاـّیلع ّمث  ناـمثع  ّمث  رمع  ّمث  رکباـبأ  اـهاطعأ 

هفالخلا هللا  ّبترف  هیالولا  نم  هملع  قباس  یف  هللادـنع  هل  ّدـب  نم ال  یلی  یتح  ّدـب  مّدـقت ال  ول  رّخأـتملا  علخ  مهنم و  دـحاو  ّلـک  هیـالو 
(1) توملاب ؛ الا  کلذ  هباحصلا  ملع  ام  رّخأتم و  مّدقتم و  نم  دحاو  ّلک  یف  قاقحتسالا  عم  علخ  عقی  یّتح ال  رامعألل  نامزلا  بیترت 

یلـص  » ادخ لوسر  زا  دعب  تفالخ  دننام  تسین ؛ هبتر  رد  مدقت  هناشن  نیا  و  نامز ، رد  ندش  مدقم  رب  دنک  مکح  هک  تسا  نامز  يارب 
هیلع  ] یلع هب  وا  زا  سپ  ناـمثع و  هب  وا  زا  دـعب  رمع و  سپـس  رکبوـبا  هب  ار  نآ  هک  درک  اـضتقا  تمکح  هک  ملـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا 

تیحالـص و دوب ، وا  زا  لبق  هک  یـسک  تفالخ  تیحالـص  نامز  رد  کی  ره  هکنآ  لاح  و  ناشیاهرمع ، بسح  هب  دنک  اطع  مالـسلا ]
سک نآ  دوش و  راد  هدـهع  ررقم ] نامز  رد   ] ار تفالخ  تیالو و  تسیاب  یم  نانآ  زا  کی  ره  ریزگان  تشاد و  ار  تفـالخ  تیمها و 

هب شدوخ ] نامز  رد   ] وا زا  سپ  ًادـعب  ات  دـش  یم  هدز  رانک  شتیحالـص ] دوجو  اب   ] دـیاب ریزگاـن  دـش  یم  مدـقم  رگا  دوب  رخأـتم  هک 
هدرک بترم  افلخ  رمُع  نامز  بیترت  هب  ار  تفـالخ  ادـخ  سپ  هدوب ، شملع  قباـس  رد  ادـخ  دزن  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دـسرب ؛ تفـالخ 

.افلخ گرم  زا  دعب  رگم  دنتسنادن  ار  رما  نیا  باحصا  و  دیابن ، مزال  تسا  تفالخ  رب  راوازس  هک  یسک  يرانکرب  علخ و  ات  تسا ] ]

114 ص :

.ینسحلا ءامسالا  هفرعم  یف  هئامسمخ  نوسمخلا و  نماثلا و  بابلا  ص 276 ، ج 4 ، هیکملا ، تاحوتفلا  - 1
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ار نانآ  تفالخ  هک  ار  هعیـش  مه  دنک و  تابثا  ار  هناگ  هس  يافلخ  تفالخ  تیناقح  مه  لالدتـسا  هنوگ  نیا  اب  دـهاوخ  یم  یبرع  نبا 
.دهد رارق  شیوخ  همجه  دروم  دناد ، یم  یبصغ 

: دیسرپ یبرع  نبا  بانج  زا  دیاب 

؟ تسا مدقت  بجوم  تیحالص  تیلها و  ای  تسا ، تیلها  قاقحتسا و  رب  لیلد  ینامز  مدقت  ایآ  ًالوا :

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  لبق  هک  یناکرشم  دوش  مزتلم  دیاب  تسا  تیبلها  تیناقح و  رب  لیلد  ینامز  مدقت  هک  دیوگب  رگا 
و مالسلا (1) و ،...  هیلع  میهاربا  زا  لبق  دورمن  مالسلا و  هیلع  یـسوم  زا  لبق  نوعرف  .دنا  هتـشاد  تیلها  قاقحتـسا و  دنا  هدوب  هکم  رد 

دناوت یمن  ینامز  بیترت  دنک و  هماقا  قاقحتسا  رب  يرگید  لیلد  دیاب  سپ  تسا  ینامز  مدقت  بجوم  تیلها  قاقحتـسا و  دیوگب  رگا 
! تسا هدرک  رکذ  ناهرب  ناونع  هب  ار  ینامز  بیترت  هکنآ  لاح  دوش ، تیناقح  رب  لیلد 

رما نیا  تسا ، لبق  مکاح  زا  دعب  شگرم  لجا و  دـسر  یم  تموکح  هب  لبق  مکاح  گرم  زا  دـعب  هک  یناطلـس  مکاح و  هشیمه  ًایناث :
!؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم  تیلها  رب  یتلالد  هچ  یعیبط 

تیناقح رب  دـهاش  دوب  نکمم  ار  ناشگرم  بیترت  دوب ، هدومرف  رکذ  ار  بیترت  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگا  یلب !
.تسا (2) هدرکن  ییاعدا  نینچ  سک  چیه  اما  دهد ، رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هجوت حضاو  ناهرب  نیا  هب  هدش و  بصعت  اوه و  وریپ  ارچ  هک  دنک  یم  داقتنا  هعیـش  هب  تخـس  یهاو ، ناهرب  نیا  زا  سپ  نیدلا  یحم 
: دیوگ یم  وا  دنا ، هدرکن 

همصعلا هللا  لأسن  نیتفش  ناسلب و  نینیع  يذلا  حبـصلا  هنابإ  عم   (3) َنُوبَعلَی ) مِهِـضوَخ  یف   ) ءاوهألا لهأ  یقبف  یهلإلا  نایبلا  اذه  عم  و 
هّیمح بصعتلا و  ضارمأ  اهل  لمعتسملا  نم  لیزت  هّیهلإ  هیفشأ  اهّلک  اذه  ءاوهألا و  نم 

115 ص :

.دمآ دهاوخ  لیصفت  هب  هک  نوعرف و ...  قح  رد  ار  بلطم  نیمه  هبش  ای  تسا و  هدرک  لمع  مه  هنوگ  نیمه  هتبلا  هک  - 1
ص 87. افلخ ، هرابرد  یبرع  نبا  ناگدید  - 2

هیآ 91. (، 6  ) ماعنا هروس  - 3
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(2) (1) ؛ لیبَّسلا ) يِدهَی  َوُه  ِّقَحلا َو  ُلوُقَی  هللا  َو   ) هّیلهاجلا

حبص هک  دوجو  نیا  اب  دنتسه  دوخ  يرگ  يزاب  مرگرس  دنا ) هتفریذپن  ار  بیترت  نیا  هک  نایعیش  ینعی   ) ءاوها لها  ییادخ ، نایب  نیا  اب 
یهلا یهافش  نانخـس  میتفگ  هچنآ  همه  دراد ، هاگن  یناسفن  ياوه  زا  ار  ام  میهاوخ  یم  ادخ  زا  .دیدرگ  هراشا  ایوگ  بل  ود  نابز و  اب 

.دهد یم  ناشن  ار  هار  هک  تسوا  دیوگ و  یم  قح  ادخ  .دیادز  یم  وا  زا  ار  تیلهاج  ياه  ضرم  دریگ  راک  هب  ار  نآ  سک  ره  دوب ،

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  هک  هعیـش  رب  سپـس  دـناوخ و  یم  یهلا  یمالک  ار  نآ  تسا و  هدرک  رکذ  ناهرب  ناونع  هب  ار  یهاو  يراتفگ  وا 
.دزات یم  زیمآ  نیهوت  یتارابع  اب  دناد  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لصفالب  هفیلخ  ار  مالسلا 

اهنآ تیناقح  رب  لیلد  نیدشار  يافلخ  رمع  لوط  ( 11)

: دیوگ یم  دریگ و  یم  نانآ  تیناقح  رب  لیلد  ار  افلخ  رمع  لوط  خیرات ، رد  قیقحت  نودب  نیدلا  یحم 

مکح یف  يدّـمحملا ال  صاصتخإلا  یف  اوضبق  مّهنأ  ًاتابثإ  هّتـس  نیّتس  ًاثالث و  غلب  یّتح  تام  اـم  هعبرـألا  ءاـفلخلا  نم  دـحاو  ّلـک  ّنإ 
(3) مهریغ ؛ نم  هعبرألا  ءالؤه  نّیعت  لزنملا  اذه  نمف  كرتشملا  عرشلا 

ضبق يدـمحم  صاصتخا  رد  نانآ  هک  دوش  تابثا  ات  دیـسر  لاس  هس  تصـش و  هب  ناشّنـس  ات  دـندرمن  هناگراهچ  يافلخ  زا  کـی  ره 
( تفالخ يارب   ) دنوش نییعت  رفن  راهچ  نیا  هک  دیدرگ  بجوم  تلزنم  نیا  سپ  یعیبط ،)  ) كرتشم نوناق  مکح  هب  هن  دـنا  هدـش  حور 

.نانآ ریغ  هن 

! تسا هدوبن  لاس  هناگ 63  هس  يافلخ  زا  کی  چیه  نس  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ریغ  هکنآ  لاح  و 

116 ص :

هیآ 4. (، 33  ) بازحا ةروس  - 1
ص 276. ج 4 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2
ص 199. ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 3
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: دیوگ یم  هک  یبهذ  هتفگ  قبط  زین  رمع  نس  تسا و  هدوب  رتشیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  ترضح  زا  رکبوبا  نس  ًاملسم 
تسیب و شنس  هک  یلاح  رد  دروآ  مالسا  تثعب  زا  مشش  لاس  رد  رمع  « ) هنس نورشع  عبس و  هل  هّوبنلا و  نم  هسداسلا  هنسلا  یف  ملـسأ  »

: دیوگ یم  يّزم  هکنانچ  تسا ، هدوب  داتشه  زا  شیب  ًاملسم  نامثع  نس  اما  تسا ؛ هدوب  هلاس  گرم 55  ماگنه   (1) دوب ) لاس  تفه 

ریغ دش و  هتشک  یگلاس  نس 80  رد  هتفگ  قاحسا » نبا  « ؛ تسا هدوب  لاس  دنچ  دش  هتشک  هک  یماگنه  نامثع  نس  هک  تسا  فالتخا 
هک تسین  یفالخ  چـیه  ام  دزن  هک  تسا  هتفگ  يدـقاو »  » هتـشاد و لاـس  تس 86  هتفگ  هداـتق »  » هدـش 90 و هتفگ  و  دـنا 88 . هتفگ  وا 

.تس (2) ا  ناطقی » یبا   » نخس نیا  هتشاد و  لاس  ند 82  هتشک ش  ماگنه  رد  نامثع 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هدوب ، ربارب  مل  سو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رمع  اب  وا  رمع  هتـشاد و  لاس  تداهش 63  ماگنه  هک  یسک  اهنت 
.تسا هدوب 

.تسا لطاب  دنک  یم  حرطم  نامثع  رمع و  رکبوبا و  تیناقح  تابثا  يارب  یبرع  نبا  هک  یلالدتسا  نیاربانب 

دنک یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  لسن  زا  ار  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  هعیش  هدیقع  فالخرب  ( 12)

زا هراب  نیا  رد  یناوارف  ثیداحا  دـندقتعم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  يدـهم  هب  تنـس  لـها  هلمج  زا  ناناملـسم  همه 
مان رکذ  نودـب  زین  نیدـلا  یحم  دـنا ، هتـشون  هنیمز  نیا  رد  ییاه  باتک  یتح  هدرک و  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

: دیوگ یم  هیکم  تاحوتف  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

ًاطسق اهؤلمیف  ًاملظ  ًاروج و  ضرألا  تألتما  دق  جرخی و  هفیلخ  ّنإ هللا 

117 ص :

ص 509. ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 1

ص 457. ج 19 ، لامکلا ، بیذهت  - 2
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و هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  هرتع  نم  هفیلخلا  اذه  یلی  یتح  مویلا  کلذ  هللا  لّوط  دحاو  موی  الا  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  ًالدـع ، و 
بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  هّدج  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » هللا لوسر  مسا  همسا  ئطاوی  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف دلو  نم  ملس »

(1) ماقملا ؛ یکرلا و  نیب  عیابی  مالسلا ] اهیلع  ]

ایند زا  رگا  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نآ  دنک و  یم  جورخ  دش  ملظ  روج و  زا  رپ  نیمز  نوچ  هک  تسا  يا  هفیلخ  دـنوادخ  يارب 
نادنزرف زا  ملس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربمایپ ترتع  زا  هفیلخ  نیا  ات  دنک  یم  ینالوط  ار  زور  نآ  ادخ  زور ، کی  زج  دنامن  یقاب 

اهیلع  ] بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسح  شدج  تسا و  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ادخ لوسر  مان  شمان  هک  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف
(2) دنک . ...  یم  تعیب  ماقم  نکر و  نیب  وا  دناسرب ، تموکح  هب  ار  تسا  مالسلا ]

118 ص :

ص 327. ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
نآ هب  طوبرم  ثیداحا  زین  تنـس  لها  گرزب  ناثدحم  هکلب  درادن ، عیـشت  بهذـم  هب  صاصتخا  وا ، روهظ  تیودـهم و  هب  داقتعا  - 2
زا هتشذگ  هک  يروط  هب  دنا ، هدرک  لقن  شیوخ  ياه  باتک  رد  نیعبات  هباحص و  زا  يرایسب  هورگ  قیرط  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  تایاور  زا  زین  یلبنح ) یکلام ، یعفاش ، یفنح ،  ) یمالـسا بهاذم  رگید  راثآ  بتک و  هعیـش ، بتک 

تنـس لها  ناثدـحم  گرزب ، ناققحم  زا  یخرب  شهوژپ  ساسارب  .تسا  راشرـس  هدیـسر  وا  روهظ  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  هرابرد  هک 
هدرک لقن  دوخ  بتک  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحـص  زا  رفن  زا 33  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  ثیداحا 
روهظ رابخا  تنس ، لها  گرزب  ياملع  ریهاشم  زا  رفن  دادعت 106  صـص 92 و 91 .) یفاص ، هللا  فطل  فیلأت  ناما  نما و  دیون   ) .دنا
باتک مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هرابرد  ًالقتـسم  نانآ  زا  رفن  دـنا و 32  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  بیاـغ  ماـما 

مالسلا و هیلع  يدهم  ترضح  نوماریپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  ثیداحا  (. 95 صص 99 -  ناما ، نما و  دیون   ) .دنا هتـشون 
ننـست لها  ناظفاح  ثیدح و  ملع  نادنمـشناد  هک  تسا  دایز  يردق  هب  تنـس  لها  میدق  عبانم  اه و  باتک  رد  ناشیا  مئالعو  تافص 
گرزب نادنمـشناد  زا  رفن  دادعت 17  یلامجا ، یـسررب  کی  ساسارب  .دنا  هتـسناد  رتاوتم »  » ار مالـسلا  هیلع  يدهم  هب  طوبرم  ثیداحا 

ص ناما ، نما و  دیون   ) .دـنا هدرک  حیرـصت  دوخ  ياه  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ثیداحا  ندوب  رتاوتم  هب  ننـست ، لها 
هب تنس  لها  ثیداحا  عماج  باتک  زا  ناشیا  تایـصوصخ  يو و  روهظ  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  هرابرد  ثیدح  دنچ  هب  (. 91

يرِشبأ : » ملس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  دییامرف : هجوت  تسا ، تنس  لها  عبانم  نیرتروهشم  زا  هتفرگرب  هک  لامعلا » زنک   » مان
زا مالـسلا ] هیلع   ] يدهم هک  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف يا  ار  وت  داب  تراشب  َکنِم : مالـسلا ] هیلع   ] َّيِدـهَملا َّنِإَف  مالـسلا ] اهیلع   ] ُهَمِطاف ای 
نِم ٌلُجَر  مالسلا ] هیلع   ] ِّيِدهَملِاب اوُرِـشبَأ  : » ملـس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثیدح 3428 .) ج 14 ، لامعلا ، زنک  «. ) تسوت

هب داب  تراشب  ار  امش  ًاروَج : ًاملُظ َو  تَِئُلم  امَک  ًالدَع  ًاطـِسق َو  َضرألا  أَلمَیَف  ٍلازلِز  ِساّنلا َو  َنِم  ِفالِتخا  نِم  ُجُرخَی  یتَرتِع  نِم  ٍشیَُرق 
نیمز دراد و  یم  رب  رس  دنتسه  لزلزت  فالتخا و  راتفرگ  مدرم  هک  يراگزور  رد  نم  نادناخ  زا  یشیرق  يدرم  مالسلا ،] هیلع   ] يدهم

هللا لوسر  ثیدح 38653 ) ج 14 ، لامعلا ، زنک  « ) .دزاس یم  هدـنکآ  داد  لدـع و  زا  هدـش  متـس  روج و  ملظ و  زا  رپ  هک  ناـنچمه  ار 
هک ینامز  ات  دوشن  اپرب  تمایق  یمـِسا : ُهُمـسا  ُئِطاُوی  یتَیب  ِلهَأ  نِم  ٌلُجَر  یلَی  یَّتَح  ُهَعاَّسلا  موُقت  ـال  : » مّلـس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص  »

یلص  » هللا لوسر  ثیدح 38692 .) ج 14 ، لاـمعلا ، زنک  « ) .دریگ تسد  هب  ار  تموکح  تسا ، نم  ماـن  مه  هک  نم  نادـناخ  زا  يدرم 
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زا رگا  ًاروَج : ًاملُظ َو  تَِئُلم  امَک  ًالدَـع  اهُؤَلمَی  یتَیب  ِلهَأ  نِم  ًـالُجَر  َهللا  َثعَِبل  َموَی  ـالا  ِرهَّدـلا  َنِم  َقبَی  َمل  َول  : » مّلـس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا 
زا رپ  هک  نانچمه  دـنک  یم  لدـع  زا  رپ  ار  ایند  هک  دزیگنا  یم  رب  ارم  نادـناخ  زا  يدرم  دـنوادخ  دـشاب  یقاب  زور  کی  طقف  ایند  رمع 

ُئِطاُوی یتَیب  ِلهَأ  نِم  ٌلُجَر  یلَی  : » ملس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  ثیدح 38675 ) ج 14 ، لامعلا ، زنک  « ) .دشاب هدـش  متس 
اب شمان  هک  درک  دهاوخ  تموکح  نم  نادـناخ  زا  يدرم  یلَی : یّتَح  َموَیلا  َِکلذ  ِهللا  ِلوَِطل  ٌموَی  الا  اینُّدـلا  َنِم  َقبَی  َول ال  یمـِسا  ُهُمـسا 
زنک « ) .دریگ تسد  هب  ار  تموکح  وا  ات  دنادرگ  زارد  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشاب  هدنامن  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا  تسا ؛ یکی  نم  مان 
يو تایـصوصخ  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  هرابرد  یبرع  نبا  نخـس  نیاربانب  رگید ؛ ثیدـح  اه  هد  و  ثیدح 38661 ) ج 14 ، لامعلا ،

هک تسا  لئاق  عیشت  .دنا  هتفریذپ  ار  تیودهم  هلأسم  هعیش ، نوچمه  تنـس  لها  زا  يرایـسب  اریز  دشاب ؛ يو  عیـشت  رب  لیلد  دناوت  یمن 
هیلع یبتجم  نسح  ماما  نادنزرف  زا  ار  يو  تنـس  لها  عطاق  رثکا  اما  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم 

دوجو تنس  لها  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  نایم  زین  يرگید  تافالتخا  تیودهم  هلأسم  تایئزج  رد  .دننک  یم  یفرعم  مالسلا 
.تسا تیودهم  هلأسم  لصا  رد  هقرف  ود  نیا  رظن  قافتا  یساسا ، هتکن  اما  دراد ،
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داقتعا فالخرب  اهنت  هن  نیدلا  یحم  تسا  تسد  رد  هک  تاحوتف  یطخ  ربتعم  هخسن  رب  انب  تشذگ  لبق  شخب  رد  هک  هنوگ  نامه  اما 
مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هکلب  دناد ؛ یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  لسن  زا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  تنـس  لها  زا  يدادعت  هعیش و 

: دسیون یم  يو  .دسانش  یمن  تسا  دقتعم  هعیش  هک  هنوگ  نآ  ار 

ّینإف ایندلا  اذه  یف  ًامامإ  ّيدهملا  اذه  هماقإ  هّدم  نم  ّکش  یلع  ّینإ  ملعاف 

119 ص :
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کش دمآ  دهاوخ  هک  يدهم  تماما  تدم  رد  هکلب   (1) ثداوحلا ؛ نم  ثداح  نییعت  هنییعت و ال  کلذ و ال  قیقحت  هللا  نم  تبلط  اـم 
.ار اه  هدیدپ  زا  يا  هدیدپ  چیه  هن  مسانشب و  ار  شصخش  هک  نیا  هن  موش و  هاگآ  نآ  هب  هک  ما  هتساوخن  ادخ  زا  مراد و 

هیلع یـسیع  ترـضح  يو  دنناد  یم  ءایلوا  متاخ  ار  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  هک  هعیـش  هدـیقع  فالخرب  نیدـلا  یحم 
: دیوگ یم  دناد و  یم  ءایلوا  متاخ  ار  مالسلا 

(2) رَظتنملاب ؛ فورعملا  یّمسملا  ّيدهملاب  وه  ام  و  مالسلا ... ] هیلع   ] یسیع وهف  ّیلو  هدعب  دجوی  يذلا ال  هّماعلا  هیالولا  متخ  اّمأ  و 

هب هدـش و  هدـیمان  يدـهم  هک  سک  نآ  هن  ...تسا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دـشاب  یمن  ییلو  نآ  زا  دـعب  هک  ماع  تیالو  شخب  نایاپ  اـما 
.تسا فورعم  رَظتنم 

دنک یم  ادتقا  زامن  ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هب  ملسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دیوگ  یم  هعیش  عامجا  فالخرب  ( 13)

يدهم ترضح  هب  دیآ و  یم  دورف  نامسآ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دنیوگ  یم  هک  نایعیـش  مامت  داقتعا  فالخرب  یبرع  نبا 
ادتقا مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  هب  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لّجع   ) يدهم ترـضح  هک  دراد  هدیقع  دنک ، یم  ادتقا  مالـسلا  هیلع 

: دسیون یم  يو  دنک ؛ یم 

هّنـسب سانلا  ّمؤی  سانلاب  یّلـصیف  مّدـقتیف  هماقم  نم  مامإلا  هل  یحنتیف  رـصعلا  هالـص  یف  مالـسلا ... ] اهیلع   ] میرم نب  یـسیع  هیلع  لزنی 
(3) ًارّهطم ؛ ًارهاط  هیلا  يدهملا  هللا  ضبقی  و  مّلس ...  و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » دمحم

يارب دوخ  ماقم  زا  ماما  دیآ ، یم  دورف  رصع  زامن  ماگنه  رد  مالسلا ] اهیلع   ] میرم نب  یسیع 

120 ص :

ص 331. ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
ص 49. ج 2 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2

ص 331. ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 3
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و هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » دمحم ترضح  تنس  هب  دناوخ و  یم  زامن  مدرم  اب  یسیع  دراد و  یم  مدقم  ار  وا  دریگ و  یم  هرانک  یـسیع 
.دنک یم  حور  ضبق  هزیکاپ  كاپ و  دوخ  يوس  هب  ار  يدهم  ادخ  و  دنک ...  یم  تناما  مدرم  رب  مّلس 

دناد یم  دنوادخ  گرزب  يایلوا  زا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هفیلخ  ار  راکتیانج  لکوتم  یبرع  نبا  ( 14)

تراهط تمصع و  نادناخ  هب  تبسن  دیدش  هنیک  ضغب و  يو  تایصوصخ  زا  تسا ، یسابع  رگمتـس  دساف و  يافلخ  زا  یکی  لکوتم 
ات دندنبب  بآ  نآ  يور  دننک و  ناریو  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیـس  رهطم  دقرم  داد  روتـسد  هک  دوب  یـسک  يو  .تسا  مالـسلا  مهیلع 

هیلع ادهـشلا  دیـس  ترـضح  هتخوس  لد  قشاع و  نایعیـش  زا  رایـسب  هچ  دـنورب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  دـنناوتن  نایعیش 
.دندیسر تداهش  هب  راکتیانج  نیا  طسوت  هر  نیا  رد  هک  مالسلا 

تاحوتف رد  يو  تسا ؛ هنامز  باطقا  قح و  يایلوا  وزج  دراد و  ییالاب  سب  تلزنم  یبرع  نبا  هاگدید  رد  یسابع  لکوتم  لاح  نیا  اب 
: دیوگ یم 

یلع نامثع و  رمع و  رکب و  یبأک  ماقملا  ههج  نم  هنطابلا  هفالخلا  زاح  امک  هرهاـظلا  هفـالخلا  زوحی  مکحلا و  رهاـظ  نوکی  نم  مهنم 
یلص ادخ  لوسر  يافلخ   ] نانآ زا  (1) و  لکوتملا ؛ زیزعلادبع و  نب  رمع  دیزی و  نب  هیواعم  و  مالسلا ] هیلع   ] نسحلا و  مالـسلا ] هیلع  ]

هک هنوگ  نامه  دنتـسه  يرهاظ  تفالخ  ياراد  تسا و  رهاظ  ناشمکح  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمز ] باـطقا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 
.لکوتم زیزعلادبع و  نب  رمع  دیزی و  نب  هیواعم  و  مالسلا ] هیلع   ] یلع نامثع و  رمع و  رکبوبا و  دننام : دنراد ؛ ار  ینطاب  تفالخ 

یتافانم شتلادع  اب  نانآ  نایعیش  مالـسلا و  مهیلع  تراهط  نادناخ  هب  تبـسن  یـسابع  لکوتم  ملظ  تایانج و  ایوگ  یبرع  نبا  رظن  رد 
.تسا هدوب  قح  هب  هداد  ماجنا  هچنآ  هکلب  هتشادن ،

121 ص :
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دوش یمن  هدهاشم  یبرع  نبا  راثآ  رد  یسانشادخ  دیحوت و  رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  فراعم  زا  يربخ  چیه  ( 15)

هراب نیا  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  میلاعت  زا  نکیل  تسا ، یهلا  فراعم  يدیحوت و  ثحابم  رد  یبرع  نبا  راثآ  هدمع  هکنیا  دوجو  اب 
، یماطـسب دـیزیاب  دـننام  هتـشذگ  ياـه  لـسن  ناـیفوص  زا  ًاـمئاد  دـشاب  یم  هیکم  تاـحوتف  هک  شرثا  نیرتمهم  رد  يو  تسین ! يربخ 

یم لقن  یناوارف  بان  بآ و  اب  یتدیقع  ثحابم  دیحوت و  رد  ار  نانآ  زغن  نانخـس  دنک و  یم  دیجمت  ینالیگ و ...  رداقلادـبع  جالح ،
همئا نانخـس  زا  ینخـس  چیه  اما  دریذپ ؛ یم  قح  لوق  حیحـص و  هدیقع  ناونع  هب  ار  نایفوص  نآ  لوق  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  دـیامن و 
مالک رد  ینافرع  يدـحوت و  میلاعت  نیرتاهبرپ  نیرت و  یلاع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دروآ و  یمن  هراـب  نیا  رد  راـهطا  مالـسلا  مهیلع 

دیزیاب ناـفرع  .دوش  یم  تفاـی  روفو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ترـضح  ناـفراع  يـالوم  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا 
ققحم هدازآ و  ار  دوخ  هک  یبرع  نبا  اما  تسا ؛ رفـص  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نافرع  ربارب  رد  یلبـش و ...  جالح و  یماطـسب و 

، دشاب یمن  لئاق  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  دیحوت  يارب  یـشزرا  چیه  هک  دنا  هدیـشخرد  شرظن  رد  نانچنآ  هیفوص  ناگرزب  دناد  یم 
نارگید هریرهوبا و  رانک  رد  ثیدح  نایوار  زا  یکی  ناونع  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  یخرب  شراثآ  رد  دروم  دـنچ  رد  طقف  يو 

!! دیامن یم  رکذ 

تنس لها  بهاذم  قبط  یهقف  لئاسم  نایب  ( 16)

رارـسا  » باب رد  هچنآ  دننام  دنک ، یم  رکذ  تنـس  لها  هناگراهچ  بهاذـم  ياوتف  قبط  يرارـسا  یهقف  غورف  يارب  تادابع  رارـسا  رد 
(، ود نآ  حسم  يارب  نتـشادرب  بآ   ) امهل ءاملا  دیدجت  و  شوگ ) ود   ) نینذألا حـسم  رـس ، مامت  حـسم  لیبق : زا  هدروآ ؛ و ...  هراهطلا »
زا وضو ) تالطبم   ) وضو ضقاون  باب  رد  و  و ...  رس ) تشپ  حسم   ) فلخلا یلع  حسم  اهاپ ،) نتـسش   ) نیلجرلا لسغ  همامع ، رب  حسم 

(، نانز هب  ندز  تسد   ) ءاسن سم  لیبق 
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(1) و ...  زامن ) رد  هدنخ   ) هالصلا یف  کحضلا  تلآ ،) ندز  هب  تسد   ) رکذلا سم 

زا يریگولج  يارب  هک  تسا  یقاب  هراـب  نیا  رد  يرگید  ددـعتم  ثحاـبم  زونه  اـما  دیـشک ، ازارد  هب  یبرع  نبا  بهذـم  هراـبرد  نخس 
یبرع نبا  هک  تسا  راکـشآ  فصنم  ققحم  ره  يارب  نیـشیپ  ثحابم  هب  هجوت  اب  .مینک  یم  هدنـسب  الاب  رادـقم  نامه  هب  مالک  باـنطا 

.تسا هدوب  بصعتم  ینس  کی  هکلب  تسا ؛ هدوبن  مالسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  وریپ  نید  عورف  لوصا و  رد  هدوبن و  هعیش 

123 ص :

صـص 356 و نینچمه   343 ، 342 صـص 340 ، هراهطلا ، رارـسأ  یف  نّوتـسلا  نماثلا و  باب  ص 329  ج 1 ، هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 1
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نایعیش هرابرد  یبرع  نبا  هاگدید  - 7

: دوش یم  هراشا  نآ  زا  دروم  ود  هب  اهنت  اجنیا  رد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قحرب  يافلخ  ار  ود  نآ  دراد و  رمع  رکبوبا و  هب  تبـسن  یناوارف  تبحم  یبرع  نبا  هک  اجنآ  زا  - 1
.دنک یم  دنناد -  یم  رگمتس  بصاغ و  ار  هفیلخ  ود  نآ  هک  نایعیش -  راثن  ار  تمهت  یشاحف و  نیرتشیب  دناد ، یم  ملس 

نانآ همه  زا  دیوگ  یم  دنا و  فرحنم  هعیش  فیاوط  مامت  هک  دراد  اعدا  دنز و  یم  نایعیش  هب  ار  اهتمهت  ماسقا  عاونا و  ینانخـس  رد  وا 
رد دناد و  یم  یناطیش  سواسو  زا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لئاضف  هب  نایعیش  داقتعا  وا  .دنتسه  یماما  هدزاود  نایعیـش  رت ، فرحنم 

: دسیون یم  هیکم  تاحوتف  باتک  یناطیش  رطاوخ 

مکحب ناطیشلا  یلا  کلذ  بسنیف  اّولض  یّتح  مهفلا  مدع  نم  تاسیبلتلا  مهیلع  تأرط  ّمث  هیف  نوّکـشی  ًاحیحـص ال  ًالـصأ  مهیلإ  تفلأ 
مهنم هّیمامإلا  یف  امّیـس  هعیـشلا و ال  یف  کلذ  رهظ  ام  رثکأ  هنم و  ملعتی  هل  ذـیملت  لئاسملا  کلت  یف  ناطیـشلا  ّنأ  اوملع  ول  لـصألا و 

یلا تابرقلا  ینسأ  نم  کلذ  نأ  اوأر  مهیف و  ّبحلا  غارفتسا  و  مالسلا ] مهیلع   ] تیبلا لهأ  ّبحب  ًالّوأ  ّنجلا  نیطایشلا  مهیلع  تلخدف 
یلإ يّدعت  نم  مهنم  نیقیرط  یلإ  مالـسلا ] مهیلع   ] تیبلا لهأ  ّبح  نم  اوّدعت  مّهنأ  الا  هیلع  نودـیزی  اوفقو و ال  ول  وه  کلذـک  هللا و 

ضغب
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فرع دق  ام  مهنم  ناکف  هّیویندلا  بصانملا  هذهب  یلوأ  مالسلا ] مهیلع   ] تیبلا لهأ  نأ  اوّلیخت  مهومّدقی و  مل  ثیح  مهّبس  هباحـصلا و 
یف و  مالسلا ] هیلع   ] لیربج یف  و  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » هللا لوسر  یف  حدقلا  هباحـصلا  ّبس  یلا  تداز  هفئاط  ضافتـسا و  و 
اذه و  ًانیمأ » نیمألا  ثعب  نم  ناک  ام   » مهـضعب دشنأ  یّتح  سانلل  هفالخلا  یف  مهمیدقت  مهتبتر و  یلع  اوصنی  مل  ثیح  هلالج  لج  هللا 

(1) اّولضأ ؛ اّولضف و  ادساف  مهرظن  یف  جتنأ  تیبلا  لهأ  ّبح  وه  حیحص و  لصأ  نم  عقاو  هّلک 

یتاهبش یمهف  یجک  زا  نانآ  رب  سپس  نک ، یم  سونأم  دباین  هار  یکش  چیه  نآ  رد  هک  یحیحص  لصا  اب  ار  نایعیـش )  ) نانآ ناطیش 
نیا رد  ناطیـش  هنرگ  و  دوش ، یم  هداد  تبـسن  ناطیـش  هب  لصا  نآ  هطـساو  هب  طقف ]  ] یهارمگ نیا  .دـنوش  هارمگ  ات  دـنک  یم  اقلا  ار 
.دوش یم  رهاـظ  یماـما  هدزاود  هعیـش  ًاـصوصخ  هعیـش ، رد  رما ، نیا  رب  قادـصم  نیرتشیب  .تسا  هارمگ  صخـش  نآ  درگاـش  لـئاسم 

هک دندقتعم  نایعیش )  ) نانآ و  دننک ، یم  هضرع  نانآ  هب  ار  نآ  رد  يرادیاپ  و  مالـسلا ] مهیلع   ] تیب لها  تبحم  تسخن  نج  نیطایش 
تیب لها  تبحم  زا  هنوگ  ود  هب  نانآ  اما  .دننامب  یقاب  دح  نیمه  رد  رگا  تسا  نینچ  تسادخ و  هب  برقت  هلیسو  نیرتالاب  تبحم  نیا 

[ مالسلا مهیلع   ] تیب لها  نانآ  نوچ  دنزادرپ  یم  هباحص  مانشد  ینمـشد و  هب  نانآ  زا  یخرب  کی ] : ] دنور یم  رتارف  مالـسلا ] مهیلع  ]
و ود ]  ] .دنا هدوب  رتراوازـس  ییایند  تبـسانم  نیا  تفالخ و  يارب  مالـسلا ] مهیلع   ] تیب لها  هک  دننک  یم  نامگ  دنتـشادن و  مدـقم  ار 

داقتنا دنیوگ و  یم  دب  ادخ  و  مالـسلا ] هیلع   ] لیئربج و  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] ربمایپ هب  هتفر  رتالاب  هباحـص  ّبس  زا  زین  یخرب 
نینچ نانآ  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  دنا ، هدرکن  حیرـصت  تفالخ  رد  نانآ  مدقت  تیب و  لها  ماقم  يرترب  هب  مدرم  يارب  ارچ  هک  ننک  یم 
لها تبحم  هک  حیحـص  لصا  کی  زا  اهنیا  همه  تسا » هدوبن  نیما  دوخ  ادخ )  ) هداتـسرف ار  نیما  لیئربج  هک  سک  نآ  : » تسا هدورس 

.دنا هدرک  هارمگ  هدش و  هارمگ  هداد و  ار  دساف  هجیتن  نیا  نانآ  رظن  رد  اما  تسا ؛ هتفرگ  تأشن  تسا  مالسلا ] مهیلع   ] تیب
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نودب ار  نایعیش  درادن و  یکاب  هیماما  هعیش  هب  گرزب  ياه  ناتهب  زا  یتح  هک  دراد  تدارا  رمع  رکبوبا و  هب  ردق  نآ  یبرع  نبا  يرآ !
.دنمک یم  مهتم  مالسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  ادخ و  حدق  هب  دانتسا ،

دنک یم  داقتنا  تدش  هب  نخس  نیا  رطاخ  هب  یبرع  نبا  هب  تسا  یبرع  نبا  راثآ  ناحراش  زا  يو  هک  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دیس  داتـسا 
.دنک یم  یفرعم  زیتس  هعیش  حول و  هداس  یصخش  ار  وا  و 

: دسیون یم  ناشیا 

تسا هدیدن  ار  هعیش  راثآ  ًاقلطم  ایوگ  وا  .درادن  شزاس  رس  مهنأش ، هللا  مّظع  هیماما ، هقرف  ًاصوصخ  هعیش ، اب  یلک  روط  هب  مظعأ  خیش 
ًاـصوصخ وا  لوق  هب  و  هعیـش ، هب  دنتـسم  ار  یلاوقا  يونوق ، نیدـلا  ردـص  ریبـک  خیـش  دوخ ، ریبـک  درگاـش  فـالخرب  مظعا ، خیـش  ... 

رد قیقحت  نودب  دوخ  وا  هک  یلاح  رد  تسا ،]  ] هتشادنپ یعقاو  ار  اهنآ  خیـش  تسا و  ضحم  بذک  هک  هتـسناد  هعیـشلا » نم  هّیمامإلا  »
دنا هدرک  لعج  ماقم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمتخ  ترـضح  لوق  زا  تحاقو  لامک  اب  نیعاضو  هک  ار  یتایاور  ثیداحا و  دنس 
دنک یم  ریـسفت  حرـش و  جاهتبا  اب  لقن و  بات  بآ و  اب  نادنچ  ار  تالوعجم  نآ  و  هتـسناد ، مود  هفیلخ  ًاصوصخ  افلخ ، نأش  رد  لزان 

نیطایـش و میـسقت  و  رطاوخ »  » ماسقا رکذ  زا  دـعب  تاحوتف )  ) باتک نامه  رد  دـهد ...  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  حول  هداس  صخـش  هک 
ًاصوصخ هعیـش ، نعاطم  رکذ  هب  تسا  هتخادرپ  مالـسلا » مهیلع  تیبلا  لآ  ّبح  یف  ّولغلا   » و ملاعلا » سوفن  یف  ناطیـشلا  لخادم   » نایب

 ... . ّنجلا نیطایش  مهیلع  تلخدف  مهنم ، هّیمامإلا  امّیس  هعیشلا و ال  یف  کلذ  رهظ  ام  رثکا  و  : » تسا هتفگ  و  هعیشلا ،» نم  هیماما  »

هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  نانمؤمریما ، نانمـشد  هک  تسا  نآ  تالامتحا  زا  یکی  .تسا  هدشن  هدینـش  یمالک  نینچ  يا  هناوید  چـیه  زا 
فرـصت رد  هک  یتابـصق  اهرهـش و  عیمج  رد  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  نامرف  هب  یلاوتم  نایلاس  هک  بصاون ، زا  نادحلم  ینعی  مالـسلا ؛

قیقحت نودب  مظعا  خیـش  هک  هچنآ  دنداد ؛ یم  مانـشد  دوب  نینعاللا ،» هنعل  هبانذأ  هئانبأ و  هئابآ و  یلع  هیلع و   » راوخ رگج  دنه  دنزرف 
رد ًاصوصخ  هیروس و  رد  هعیـش  لضافا  زا  يرایـسب  هردـق ، هللا  یلعا  خیـش ، نامز  رد  .دـنا  هدرک  لعج  تسا ، هتـسناد  هملـسم  روما  زا 

خیش دوب  هتسیاش  دنتشاد و  نطوم  بلح 
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يروابدوز یحول و  هداس  زا  یکاح  قالطا  وحن  هب  هعیـش  هب  یتسـس  نآ  هب  یمـالک  نداد  تبـسن  .درک  یم  هعجارم  اـهنآ  هب  راوگرزب 
، ثیدـح لقن  ماـقم  رد  مظعا !!! خیـش  .تسا  هدادـن  رارق  هجوت  دروم  ار  یتسـس  بلطم  نینچ  تفرعم  ملع و  باـبرا  زا  يدـحا  .تسا 
رد تسا ؛ هداد  رارق  دوخ  نابز  درو  ار  ملـس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هریره  یبأ  نع  لوقنملا  حیحـصلا  ثیدحلا  یف   » هلمج

(1) دنا ! هداد  مان  ثیدح  ناگرزاب  ار  وا  رصم  ياملع  هک  دراد  فیعض  ثیدح  لقن  رد  ترهش  نادنچ  هریرهوبا  هک  یلاح 

هب تبـسن  ار  دوخ  هنیک  دقح و  ییوگازـسان ، یـشاحف و  هلیـسو  هب  دشوک  یم  هک  دزرو  یم  قشع  نیخیـش  هب  نانچ  نآ  یبرع  نبا  - 2
روـظنم نیا  هب  تسا  ینطاـب  يرهاـظ و  ثئاـبخ  يواـح  هک  ار  ریزنخ »  » هملک وا  دـنک ؛ زاربا  دـنزرو  یمن  تدارا  نیخیـش  هب  هک  ناـنآ 

حرطم هللا  لاجر  زا  هفـشاکم  کی  ناونع  هب  ار  نآ  تسا و  هدیـشیدنا  يا  هلیح  دـتفا  رثؤم  سوفن  رد  رتهب  هکنیا  يارب  هدرک و  باختنا 
: دیوگ یم  تاحوتف  رد  دنک و  یم 

مه هللا و  همظعب  مایقلا  مهلاح  لاجر  مه  نوصقنی و  نودـیزی و ال  نامز ال  ّلک  یف  ًاسفن  نوعبرأ  مه  نّویبجرلا و  هللا ) لاـجر   ) مهنم و 
يذلا اذه  ناک  و  مهنم ...  ًادـحاو  تیقل   (2) ًالیقَث ) ًالوَق  َکیَلَع  یقُلنَـس  ّانإ   ) یلاعت هلوق  نم  لیقثلا  لوقلا  باـبرأ  مه  دارفـألا و  نکر 

یلإ بت  هل  لوقی  هیعدتسیف و  ریزنخ  هروص  یف  هاری  هیلع  ّرم  اذإف  ریزانخ ...  مهاری  ناکف  هعیشلا ...  لهأ  نم  ضفاورلا  فشک  هتیأر ... 
(3) یضفار ؛...  یعیش  کنإف  هللا 

دوجو نانآ  زا  رفن  لهچ  نامز  ره  رد  هک  دنتسه  هللا  لاجر  زا  یهورگ  نویبجر 

128 ص :

ار یبرع  نبا  نعاـطم  نیا  هک  فصنم  لـضاف  نیا  زا  مبجع  رد  نم  و  . ] صص 46 و 45 يرصیق ، مکحلا  صوصف  حرـش  رب  همدقم  - 1
نیب عمج  هب  هّیـضق  نیا  درب  یم  راک  هب  ار  هماقم  هللا  یلعا  يو  ِنأـش  رد  هدرب و  ماـن  مظعا  خیـش  ماـن  هب  وا  زا  مه  زاـب  یلو  تسا  هدـید 

[. دینک تقد  سپ  هیلع !!! هللا  هنعل  ینالف  موحرم  مییوگب  هک  تسا  نآ  نوچمه  تسا  هیبش  رتشیب  دادضا 
هیآ 5. لمزم ، هروس  - 2

ص 8. نوعبسلا ، ثلاثلا و  باب  ج 2 ، هیّکملا ، تاحوتفلا  - 3
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هیآ رد  لیقث  لوق  بابرا  نانآ  دـندارفا ، نکر  نانآ  دنتـسه ؛ یهلا  تمظع  هب  مئاق  نانآ  دایز ؛ هن  دوش و  یم  مک  هن  نانآ  ددـع  .دـنراد 
یضفار نایعیش  نطاب  مدید  نم  هک  ار  سک  نآ  مدرک ، تاقالم  ار  نانآ  زا  یکی  .دنشاب  یم  ًالیقَث )...  ًالوَق  َکیَلَع  یقُلنَـس  ّانإ   ) هفیرش

دـید و یم  كوخ  تروص  هب  ار  وا  تشذـگ  یم  نانآ  زا  یکی  هب  هاگره  .دـید  یم  كوخ  تروص  هب  ار  ناـنآ  دوب ، هدرک  فشک  ار 
.نک هبوت  یتسه ، یضفار  هعیش  وت  تفگ : یم 

: دسیون یم  تسا ، هداد  رارق  تمالم  دروم  تدش  هب  ار  يو  یبرع ، نبا  نخس  نیمه  رطاخ  هب  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دیس 

تسا یماما ) هدزاود   ) هیماما هعیـش  ّدلَا  مصخ  دزرو ، یم  قشع  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هب  هکنآ  اب  مظعأ !!! خیش 
ود نآ  و  نویبجر »  » زا لوقنم  هیـضق  ود  رد  تسا ...  تحـص  زا  یلاـخ  تسـس و  رایـسب  هدروآ  تاـحوتف  زا  تمـسق  نیا  رد  هچنآ  ... 

.تسا (1) هدرک  رواب  نیخیش  رب  قشع  هیحان  زا  ققحم ، ِخیش  اذه  عم  تسا ، راکشآ  لعج  راثآ  دهاش 

یم دـنک و  یم  داقتنا  يو  زا  یبرع  نبا  نخـس  نیا  رطاخ  هب  تسا ، یبرع  نبا  نافرع  هصرع  ناققحم  زا  هک  يریگناـهج  نسحم  رتکد 
: دسیون

رد هنافـسأتم  هک  تسا  دراو  دـننیب  یم  ریزاـنخ  تروص  هب  ار  نایعیـش )  ) ضفاور ناشفـشک  رد  نویبـجر  هدـش  هتفگ  هک  مه  داریا  نیا 
فلاخم هجیتن  رد  ینـس و  ناملـسم  کـی  يو  هک  رظن  هطقن  نیا  زا  نخـس  نیا  هچرگ  تسا ؛ هدـش  هتـشون  نخـس  نیا  هیکم  تاـحوتف 

دننک یم  ّولغ  مالـسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  دـنتراد و  ءوـس  هدـیقع  رمع  رکبوـبا و  هراـبرد  نایعیـش ]  ] شدوـخ هتفگ  هب  و  تسا ، ناـیعیش 
.تسا (2) یعیبط 

فراع کی  یفاص و  یفوص  کی  ار  دوخ  وا  هکنیا  ینعی  رگید  رظن  هطقن  زا  اما  و 

129 ص :

ص 44. يرصیق ، مکحلا  صوصف  حرش  رب  همدقم  - 1
دنچ ره  دنا  هتسبن  هعیش  هب  ار  يدارفا  نینچ  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  اریز  تسا ؛ دقن  لباق  يریگناهج  رتکد  بانج  نخس  نیا  - 2

زا یخرب  یهورگ  هکنیا  فرص  هب  یصخش  تسا  راوازس  ایآ  تسین ! یعیبط  چیه  یبرع  نبا  نخس  نیاربانب  .دندقتنم  نایعیش  هب  تبسن 
!؟ دنک نانآ  راثن  ار  اه  تمهت  اه و  شحف  نیرتدب  دنتسین  اریذپ  ار  يو  دیاقع 
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نایدا تدحو  هب  ًانایحا  هک  يدوجو  تدحو  فراع  مه  نآ  ار ، نیتسار  فراع  هک  دیامن  یم  دبعتسم  دیعب و  رایسب  دناد ، یم  نیتسار 
بهذم هدیقع و  نتشاد  هطـساو  هب  ار  یهورگ  هک  دراد  یم  اور  هنوگچ  وا  راک ؟ هچ  مدرم  بهذم  هدیقع و  عون  اب  دنک ، یم  هوفت  زین 

نیا هک  یناسک  زا  مک  تسد  ای  دروایب و  نییاپ  ریزانخ  هبترم  ات  ار  ناشتریرـس  تریـس و  هک  دیامن  نیهوت  ریقح و  دح  نآ  ات  یـصاخ 
ءایلوا زا  ار  ناشدوخ  دیامن و  لقن  بات  بآ و  اب  ار  ناشیاوعد  دنک و  دای  یگرزب  هب  دـنا  هدـنار  نابز  رب  ار  هنانیب  هتوک  نانخـس  هنوگ 

(1) درادنپ !؟ هللا 

رب تاقیلعت   » باتک رد  يو  تسا ؛ هدادن  یبرع  نبا  نانخس  هب  نکش  نادند  یباوج  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  دننام  یققحم  چیه 
: دهد یم  باوج  هنوگ  نیا  یبرع  نبا  ياه  هوای  هب  مکحلا » صوصف  حرش 

هّماعلا نم  نیـضاترملا  ضعب  هیؤرک  دهاشملا ، نیع  ءافـصل  دـهاشملا  هآرم  یف  هتباثلا  هنیع  هسفن و  ضاترملا  کلاسلا  دـهاشی  دـق  لب 
یلع یه  یّتلا  هسفن  ضاـترملا  يأر  یـضفارلا  هآرم  ءافـصل  لـب  اذـک ، هضفرلا  هدـهاشم  سیل  اذـه  و  هلاـیخب ، ریزنخلا  هروصب  هضفرلا 

(2) هسفن ! الا  يأر  ام  و  یضفارلا ، يأر  ّهنأ  مّهوتف  اهیف  ریزنخلا  هروص 

، ضاترم کلاس  تسا  نکمم  دشاب ؛ یم  لّقصم  هنیئآ  نوچ  مه  ینطاب  يافص  رثا  رد  ناشدوجو  هحفص  هک  اجنآ  زا  سوفن  زا  یضعب 
لها نیضاترم  یضعب  طسوت  ریزنخ  تروص  هب  نایعیـش  هدهاشم  ریظن  دیامن ؛ هدهاشم  وا  دوجو  هنیئآ  رد  ار  شیوخ  سوفن  تباث  نیع 

هب هک  ار  دوخ  تروص  ضاترم  نایعیـش ، هنیآ  يافـص  هطـساو  هب  هکلب  هدوب ؛ نایعییـش  یعقاو  تروص  نآ  دـنا  هدرک  نامگ  هک  تنس 
طقف هکنآ  لاح  هدوب ، هعیـش )  ) یـضفار تروص  نآ  هک  تسا  هدرک  نامگ  هدومن و  هدـهاشم  وا  هنیآ  رد  هدوب  كوخ )  ) ریزنخ لکش 

! تسا هدید  ار  دوخ  تروص 

130 ص :

صص 562 و 561. یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  نیدلا  یحم  - 1
ص 221. سنألا ، حابصم  مکحلا و  صوصف  حرش  یلع  تاقیلعت  - 2
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یبرع نبا  هاگدید  رد  بطق  - 8

هراشا

ناسنا هیفوص  هاگدید  رد  بطق  .دشاب  یم  یبرع  نبا  دومن  حرطم  نآ  یحالطصا  يانعم  هب  فوصت  رد  ار  بطق  هژاو  هک  یسک  نیلوا 
مه يرهاظ  تفالخ  ياراد  يونعم  ینطاب و  تفالخرب  هوالع  نانآ  زا  یخرب  تسا ؛ یکی  طقف  نامز  ره  رد  هک  تسادخ  یلو  لماک و 

.دنشاب یم 

ار دوخ  زا  لبق  هیفوص  نارـس  زا  يدادـعت  دـنک و  یم  هدافتـسا  هژاو  نیا  زا  ررکم  هیکم -  تاحوتف  ًاصوصخ  شراـثآ -  رد  یبرع  نبا 
زا یخرب  هب  کـنیا  .تسا  هدومن  تاـقالم  ار  دوخ  ناـمز  باـطقا  زا  یخرب  هک  دراد  اـعدا  نینچمه  دـیامن و  یم  یفرعم  باـطقا  وزج 

: دییامرف هجوت  هراب  نیا  رد  يو  نانخس 

باطقا ناـمه  هک  ینطاـب  ياـفلخ  .دراد  دوجو  یبسن ) قلطم و   ) بطق عون  ود  و  ینطاـب ) يرهاـظ و   ) هفیلخ عون  ود  یبرع  نبا  رظن  رد 
: دیوگ یم  يو  دنرفن ؛ هدزاود  دنا  قلطم 

(1) ًابطق ؛ رشع  انثإ  مهف  همایقلا  موی  یلإ  هتثعب  دعب  اوناک  نیذلا  هتّمأ  نم  باطقألا  اّمأ  و 

بطق هدزاود  دنا ، هدوب  تمایق  زور  ات  وا  تثعب  زا  دـعب  هک  نانآ  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ   ] وا تما  رد  باطقا  اما  و 
.دنا

131 ص :

ص 75. ص 136 و ج 4 ، ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
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: دیوگ یم  تسا و  لئاق  ییالاو  ماقم  باطقا  افلخ و  نیا  يارب  وا 

(1) هیلع ؛...  هدعقأ  ًاریرس  لاثملا  هرضح  یف  هل  بصن  هفیلخ  ًابطق و  ّیلو  اذإ  هللا  نإ 

تخت نآ  رب  ار  وا  دهد و  یم  رارق  یتخت  لاثم  هاگـشیپ  رد  وا  يارب  دـهد  یم  ار  تفالخ  ندوب و  بطق  ماقم  یکـس  هب  نوچ  دـنوادخ 
.دناشن یم 

رد باب 463  : » تسا هداد  صاصتخا  بلطم  نیا  هب  زین  ار  تاحوتف  زا  یباب  دـناد و  یم  باـطقا  نیا  تکرب  هب  ار  ملاـع  نیا  ياـقب  يو 
(2) دنا .» بطق  هدزاود  تما  نیا  باطقا  ددرگ ، یم  نانآ  رود  هب  ناشنامز  ملاع  هک  یبطق  ییاسانش 12 

: دیوگ یم 

(3) ًابطق ؛ رشع  ینثإلا  یف  کلذ  رکذن  اّمنإ  دحاو  الا  مهنم  رصع  ّلک  یف  نوکی  ال 

.درک میهاوخ  نایب  هناگ  هدزاود  باطقا  باب  رد  ار  بلطم  نیا  درادن و  دوجو  باطقا  نآ  زا  بطق  کی  زج  نامز  ره  رد 

؛ دنشابن يرهاظ  تفالخ  ياراد  تسا  نکمم  دنـشاب و  هتـشاد  يرهاظ  تفالخ  تسا  نکمم  افلخ  باطقا و  نیا  یبرع  نبا  هاگدید  رد 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد 

اضیأ و ثوغلا  وه  دـحاو و  الا  نامزلا  یف  مهنم  نوکی  هفاضإ ال  ریغ  نم  ًاقلطم  مسالا  مهل  نوکی  نأ  یلع  حلطـصملا  باطقألا  نکل  و 
نم هنطابلا  هفالخلا  زاح  امک  هرهاظلا  هفالخلا  زوحی  مکحلا و  رهاظ  نوکی  نم  مهنم  هنامز و  یف  هعامجلا  دّیس  وه  نیبّرقملا و  نم  وه 

رمع رکب و  یبأک  ماقملا  ههج 

132 ص :

ص 136. نامه ، - 1
هّمُالا هذه  باطقا  مهنامز ، ملاع  مهیلع  رودی  نیذـلا  ًابطق  رـشع  ینثإلا  هفرعم  یف  هئامعبرا  نوتـسلا و  ثلاثلا و  بابلا  ج 4 ، نامه ، - 2

ص 77. ًابطق ، رشع  انثإ 
ص 76. نامه ، - 3
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هفالخلا هل  نم  مهنم  لّکوتملا و  زیزعلا و  دـبع  نب  رمع  دـیزی و  نب  هیواعم  و  مالـسلا ] هیلع   ] نسحلا و  مالـسلا ] هیلع   ] یلع ناـمثع و  و 
(1) یماطسبلا ؛ دیزی  یبأک  یتبسلا و  دیشرلا  نوراه  نب  دمحأک  رهاظلا  یف  هل  مکح  هّصاخ و ال  هینطابلا 

تسا و هانپ  ثوغ و  وا  تسین و  نانآ  زا  یکی  زج  نامز  ره  رد  دوش  یم  قالطا  هفاضا  نودب  نانآ  رب  بطق  مان  هک  یحالطصا  باطقا 
رکبوبا و دـننام : دـنراد ؛ ار  ینطاب  تفالخ  مه  يرهاظ و  تفالخ  مه  نانآ  زا  یخرب  .دـشاب  یم  شناـمز  مدرم  ياـقآ  ناـبرقم و  زا  وا 

نانآ زا  یخرب  لّکوتم و  زیزعلادبع و  نب  رمع  دیزی و  نب  هیواعم  و  مالـسلا ] هیلع   ] نسح ماما ]  ] و مالـسلا ] هیلع   ] یلع نامثع و  رمع و 
.یماطسب دیزیاب  دیشرلا و  نوراه  نب  دمحا  دننام : دننک ؛ یمن  تموکح  رهاظ  رد  دنتسه و  اراد  ار  ینطاب  تفالخ  اهنت 

یم نینچ  هراب  نیا  رد  دنوش ؛ یم  بطق  هفیلخ و  وا  زا  سپ  دنتـسه و  وا  ریزو  هلزنم  هب  هک  دراد  ماما  ود  یبطق  ره  یبرع  نبا  شنیب  رد 
: دیوگ

رمع ناک  کلملادبع و  هنع ) هللا  یضر   ) رکبوبأ ناکف  ناریزولا  بطقلل  امه  و  هبر » دبع   » نمیألا مامإلا  و  کلملادبع »  » رسیألا مامإلاف 
رکبوبأ یّمسف  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » تام نأ  یلإ  مّلس  و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   « لوسر نامز  یف  هبر  دبع  هنع ) هللا  یـضر  )
(2) همایقلا ؛ موی  یلا  کلذ  یلع  رمألا  لازی  ّهبر و ال  دبع  رمع  ماقم  ثرو  يذلا  مامإلا  یّمس  کلملادبع و  رمع  یّمس  هللادبع و 

رد سپ  دـنا ؛ بطق  ناریزو  ود ، نیا  دوش و  یم  هدـیمان  هبر » دـبع   » تسار تسد  ماـما  و  کلملادـبع » [ » بطق  ] پچ تسد  ماـما  سپ 
و هللادبع ] ملـس  هلآ و  هیلع و  یلـص هللا  ربمایپ  و   ] دوب هبر  دـبع  رمع  کلملادـبع و  رکبوبا  مّلـس  و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربمایپ نامز 

هللادبع رکبوبا  دش ] هفیلخ  بطق و  رکبوبا  و   ] دومرف تلحر  ترضح  نآ  نوچ 

133 ص :

ص 6. ج 2 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
ص 571. ج 2 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2
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.تسا لاونم  نیمه  رب  تمایق  زور  ات  رما  نیا  .دش و  هدیمان  هبر  دبع  درب  ثرا  هب  ار  رمع  ماقم  هک  یماما  کلملادبع و  رمع  و 

هفیلخ بیان  يرهاظ  هفیلخ  دـشن ، هفیلخ  تقو  بطق  رگا  دـشاب ، يرهاـظ  هفیلخ  ماـما و  دـیاب  ناـمز  ره  رد  نیدـلا ، یحم  هاگدـید  رد 
: دیوگ یم  يو  .دشاب  لفاغ  دوخ  دنچ  ره  دوب ، دهاوخ  بطق  ینطاب و 

رکب و یبأک  هسفن  مامإلا  وه  تقولا  بطق  نوکی  دـقف  فیـسلاب  ًارهاظ  نامزلا  یف  ًادـحاو  نوکی  نأ  ماـمإلا و  ذاـختا  رهظ  كاـنه  نمف 
رهاظلا هفیلخلا  اذه  نوکی  لدعلا و  هفـصب  الا  رهظی  يذلا ال  تقولا  بطقل  هفالخلا  نوکیف  تقولا  بطق  نوکی  دـق ال  هتقو و  یف  هریغ 
(1) ًالدع ؛...  الا  بطقلا  نوکی  رهاظلا و ال  هّمئأ  یف  عقی  لدعلا  روجلاف و  رعشی  ثیح ال  نم  نطابلا  یف  بطقلا  باّون  هلمج  نم 

رکبوبا و دننام  تسا ؛ ماما  نامه  تقو  بطق  هاگ  دـشاب ، فیـسلاب  مئاق  رهاظ  ماما  کی  دـیاب  نامز  ره  رد  هک  دـش  نشور  اجنیا  زا  ... 
هب رگم  ددرگ  یمن  رهاظ  هک  تسا  تقو  بطق  يارب  هشیمه ]  ] تفالخ ماـما  تسین ؛ ماـما  تقو  بطق  هاـگ  شدوخ و  ناـمز  رد  وا  ریغ 

باون هک   ] يرهاظ ناماما  رد  تسا و  ینطاب  بطق  نابئان  زا  دنادب ، دوخ  هکنیا  نودـب  يرهاظ  هفیلخ  تروص  نیا  رد  .تلادـع  تفص 
.تسا لداع  هشیمه  دوخ  بطق  نکل  دراد و  دوجو  لداع  رئاج و  دنا ] بطق 

تفالخ ياراد  نانآ  زا  رفن  تشه  .درب  مان  ار  دنا  ناکما  ملاع  بطق  يو  رظن  رد  هک  هناگ  هدزاود  يافلخ  زا  هفیلخ  هدزای  نیدلا  یحم 
: درمش یم  رب  نینچ  ار  نانآ  تسا ؛ هدوب  ناشینطاب  تفالخ  فرعم  ناشتلادع  دنا و  هدوب  زین  يرهاظ 

: دننام دنراد  ار  ینطاب  تفالخ  هک  هنوگ  نامه  دنتـسه  يرهاظ  تفالخ  ياراد  تسا و  رهاظ  ناشمکح  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  زا  و 
رمع رکبوبا 2 . . 1

134 ص :

ص 6. ج 2 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
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.یسابع (1) لکوتم  زیزعلا 8 . دبع  نب  رمع  دیزی 7 . نب  هیواعم  . 6 مالسلا ] هیلع   ] نسح . 5 مالسلا ] هیلع   ] یلع نامثع 4 . . 3

.یلیج رداقلادبع  یماطسب 11 . دیزیاب  دیشرلا 10 . نوراه  نب  دمحا  . 9 زا : دنترابع  زین  دنتشادن  يرهاظ  تفالخ  هک  رگید  رفن  هس  و 

: دیوگ یم  هک  ارچ  تسا ؛ هدرک  دامتعا  ناشدوخ  ياعدا  هب  ای  هدرک  ییاسانش  هفشاکم  اب  ًامتح  ار  نانآ  ینطاب  تفالخ  وا 

.یماطسب (2) دیزیاب  دیشرلا و  نوراه  نب  دمحا  دننام  دنا  هدرکن  تموکح  رهاظ  رد  دنا و  هتشاد  ینطاب  تفالخ  اهنت  نانآ  زا  یخرب  و 

: دیوگ یم  و 

(3) تقولا ؛ بطق  هنأ  هسفن  نع  ریشی  یماطسبلا  دیزی  وبا  ناک 

: دیوگ یم  و 

هدرک زاربا  یناوالا  دـئاق  نب  دـمحم  هب  دوخ  ار  ماقم  نبا  تسا ، هدیـسر  نم  هب  هدوب  شنامز  بطق  لداـع و  هک  یلیج  رداقلادـبع  ربخ 
.تسا (4)

هک یباطقا  يارب  نیدلا  یحم  دندقتعم ، مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  هعیـش  هک  ار  یماقم  نامه 
: دیوگ یم  دنک و  یم  یفرعم  درب  یم  مان 

(5) داسفلا ؛ نوکلا و  ملاع  نم  هّلک  دوجولا  هرئاد  ظفحت  بطقلاب  ّنأ  ملعإ 

.تسا ظوفحم  رادیاپ و  بطق  هطساو  هب  دوش  یم  دوبان  دیآ و  یم  دوجو  هب  ملاع  رد  هچنآ  یتسه  ماظن  هک  نادب 

135 ص :

ص 6. ج 2 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
ص 6. نامه ، - 2

ص 493. ج 4 ، نامه ، - 3

ص 201. ج 1 ، نامه ، - 4

ص 520. ج 3 ، نامه ، - 5
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: دنک یم  لقن  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  هک  هنوگ  نامه  دسانشب ، ار  وا  تسا  هتساوخن  دوخ  دیاش  مهدزاود : هفیلخ  اما 

(1) ینفّرعل ؛» هتلئس  تنک  ول  ینامز و  مامإ  ینفرعی  نأ  هللا  لئسأ  مل  ّینإ  : » هتاحوتف یف  لوقی 

.دناسانش (2) یم  متساوخ  یم  رگا  دناسانشب و  نم  هب  ار  منامز  ماما  ات  متساوخن  ادخ  زا  نم  دیوگ : یم  شتاحوتف  رد 

بطق اب  نیدلا  یحم  تاقالم 

هراشا

: دنا هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هتشاد  تاقالم  باطقا  زا  یهورگ  اب  هک  دنک  یم  اعدا  یبرع  نیدلا  یحم 

: دیشرلا نوراه  نب  دمحا  اب  تاقالم  - 1

زور رد  مالسلا  هیلع  مدآ  تقلخ  زا  سپ  ادخ  هک  تسا  هدمآ  نآ  رد  هک  يزیمآرفک  یگتخاس و  ثیدح  لقن  تبسانم  هب  نیدلا  یحم 
: دیوگ یم  کلملا » انأ   » تفگ تخادنا و  اپ  يور  اپ  دیباوخ و  تشپ  هب  هبنش 

شیپاشیپ دوب ، یتبیه  راقو و  ياراد  هک  مدـید  ار  یمادـنا  شوخ  درم  مدـش ، فاطم  دراو  هکم  رد  هعمج  زاـمن  زا  سپ  هعمج  زور  رد 
نوچ درک ... ، یم  فاوط  نم 

136 ص :

هک تسا  انتعا  یب  شنامز  ماما  هب  تبـسن  دنک و  یم  نایب  ینخـس  نینچ  یبرع  نبا  یلاح  رد  ص 150 . هعیشلا ، هراشب  موس  هلاسر  - 1
! تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  هک  یسک  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ثیداحا  قبط 

روط هب  نیقیرف  هک  دـهدب  ار  دوخ  ییاهن  رظن  وا  ِتبقاع  یبرع و  نبا  بهذـم  باب  رد  دـناوت  یم  لقن  نیمه  زا  ریـصب  لـهأتم  سپ  - 2
ره ًهَیلِهاج : ًهَتیم  َتام  ِِهنامَز  َماـمإ  ُفِرعَی  َمل  َتاـم و  نَم  : » دـنا هدومرف  هللا  لوسر  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ًاـنعم  ًاـظفل و  رتاوتم 
هک مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دش  هدیـسرپ  یتیاور  رد  هک  تسا » هدرم  تیلهاج  نارود  گرم  هب  دسانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  سک 
درک رارقا  دوخ  هیلع  رب  دوخ  سپ  قافن .» رفک و  لاح  رد  گرم  ِقاِفن ؛ ٍرفُک و  ًهَتیم  : » دـندومرف ترـضح  نآ  تسیچ ؟ تیلهاج  گرم 

.لّمأتف مینک ...  رظن  راهظا  یتحار  هب  شبهذم  دروم  رد  ات  هدرک  ناسآ  ام  رب  ار  راک  هتخانش و  یمن  ار  شنامز  ماما  هک 
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هب هک  یحور  وت  هک  مناد  یم  نم  متفگ : وا  هب  مدرک ...  مالـس  متـشاد و  هگن  ار  وا  دوـش  جراـخ  تساوـخ  یم  دـش و  ماـمت  شفاوـط 
! يا هدمآرد  مسج  تروص 

.ییوگ یم  تسار  تفگ :

؟ یتسیک دنک ! تمحر  ار  وت  ادخ  متفگ :

 ... دیشرلا نوراه  نب  یتبس  متفگ :

.يروخب هتفه  لوط  رد  هک  ردق  نآ  يدرک  یم  راک  هبنش  زور  نوچ  دنا  هدیمان  یتبس  ار  وت  ما  هدینش  متفگ :

.تسا تسرد  تفگ :

!؟ تشاد یتیصوصخ  هچ  هبنش  زور  متفگ :

دیباوخ و تشپ  هب  هبنش  زور  سپ  دش ؛ مامت  شراک  هعمج  زور  درک و  ناهج  شنیرفآ  هب  عورـش  هبنـشکی  زور  ادخ  ما  هدینـش  تفگ :
 ...« کلملا انأ  : » دومرف تخادنا و  شرگید  ياپ  يور  ار  شیاپ 

؟ دوب هک  وت  نامز  بطق  متفگ :

.مدوخ تفگ :

(1) متسناد . ...  یم  متفگ :

137 ص :

تیبلاب فوطی  وه  راقو و  هبیه و  هل  هئیهلا  نسح  ًالجر  تیأرف  فاوطلا  تلخد  دق  هّکمب  هعمجلا  هالص  دعب  هعمجلا  موی  تنک  ّینإ  - 1
نب یتبسلا  انأ  لاقف : دجستم ! حور  ّکنأ  ملعأ  ّینإ  هل : تلقف  هیلع ...  تمّلس  هتکـسم و  جورخلا  دارأ  هعوبـسأ و  لمکأ  املف  یمامأ ... 

.عوبـسألا هّیقب  یف  هلکأت  ام  ردـقب  تبـس  بلک  فرتحت  تنک  کنوکل  الا  یتبـسلا  تیّمـس  ام  ّکنأ  ینغکّلب  تلق : دیـشرلا ...  نوراـه 
ام معن  لاقف : عوبـسألا !؟ مایألا  نم  هریغ  نود  تبـسلا  موی  تصـصخ  ملف  هل : تلقف  .رمألا  ناک  کلذـک  حیحـص  کغّلب  يذـلا  لاـقف :

يدـحإ عضو  یقلتـسا و  تبـسلا  موی  ناک  املف  هعمجلا  موی  هنم  غرف  دـحألا و  موی  ملاعلا  قلخ  أدـتبإ  هللا  ّنأ  ینغّلب  یل : لاق  مث  تلأس !
هدابعل تغّرفتف  اذـه  یلع  ّنملعأل  هللا ! و  تلقف : .ایندـلا  هایحلا  یف  انأ  رابخألا و  یف  ینغلب  اذـه  کلملا  انأ  لاق  يرخـألا و  یلع  هیلجر 

ّینإف هتسلا  مایألا  هذه  یف  انب  ینتعا  امک  یلاعت  ّهنإ  لوقأ  یلاعت و  هتدابعب  الا  ءیشب  لغتشأ  مایألا ال  هّتسلا  رخآ  یلإ  دحألا  موی  نم  هللا 
امک عوبسألا  یقاب  یف  اهتوقی  ام  اهل  لّصحتأ  یسفنل و  غّرفتأ  تبـسلا  موی  ناک  اذإف  یـسفن  لغـشب  اهجزمأ  اهیف و ال  هتدابع  یلا  غّرفتأ 

! رخف انأ و ال  لاقف : کتقو ؟ یف  نامزلا  بطق  ناک  نم  هل : تلقف  کـلملا ...  اـنأ  هلوق  يرخـألا و  یلع  هیلجر  يدـحإ  ءاـقلإ  نم  اـنیِّوُر 
ص 12. ج 4 ، هیّکملا ، تاحوتفلا  فیرعتلا ؛ یل  عقو  کلذک  هل : تلق 
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.ق لاس 593 ه  رد  نامز  بطق  اب  تاقالم  - 2

: دیوگ یم  هفشاکم  اب  وا  تخانش  و  يروروملا » ذاتسألا  نب  هللادبع   » مان هب  شنامز  بطق  اب  شتاقالم  لقن  زا  سپ  نیدلا  یحم 

هللا لهأ  نم  خویـش  انعم  سلجملا  یف  ناک  و  ساف ... »  » هنیدـمب هئامـسمخ  نیعـست و  ثالث و  هنـس  ناـمزلا  بطقب  تعمتجإ  کلذـک 
تفتلاف ًابجع  مکنامز  بطق  یف  مکل  رکذأ  ّینا  یناوخإ ! ای  مهل : تلقف  هلاثمأ ...  و  راصحلا » ساـبعلا  وبأ   » مهنم هللا  قیرط  یف  نوربتعم 

کلذ ءاج  هعامجلا  تلـضفنا  اّملف  انّبحی ...  ًاریثک و  انیلإ  فلتخی  ناک  تقولا و  بطق  ّهنأ  یمانم  یف  هللا  ینارأ  يذلا  لجرلا  کلذ  یلإ 
هنیدملا یف  کلذ  دعب  هتیأر  امف  هیلع ...  هللا  تعلطأ  يذلا  صخـشلا  ِمسَت  مل  ثیح  تلعف  ام  نسحأ  ام  ًاریخ ! هللا  كازج  لاق  بطقلا و 

(1) نآلا ؛ یلا 

هللا لها  خـیاشم  زا  یهورگ  ام  اب  سلجم  نآ  رد  مدـش ...  سلجم  مه  نامز  بطق  اب  ساـف »  » رهـش رد  .ق.ه  لاـس 593  رد  روط  نیمه 
نانآ هب  دندوب ...  وا  دننام  و  راصح » سابعلاوبا   » هلمج نآ  زا  دنتـشاد ؛ روضح  دندوب  رادروخرب  رابتعا  زا  کلـس  نیا  رد  هک  هیفوص ) )

نم هب  باوخ  رد  ار  وا  ادـخ  هک  يدرم  نآ  سپ  .موش  یم  روآداـی  ناـمز  بطق  زا  بیجع  یبـلطم  امـش  يارب  نم ! ناردارب  يا  متفگ :
ار ام  تشاد و  طابترا  دایز  ام  اب  دوب  یتدم  تسا و  نامز  بطق  هک  وا  دوب ، هداد  ناشن 

138 ص :

ص 76. ج 4 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
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هک يدرک  لـمع  بوـخ  دـهد ! ریخ  يازج  ار  وـت  ادـخ  تفگ : دـمآ و  بطق  نآ  دـندش  قرفتم  تـیعمج  نوـچ  تـشاد ، یم  تـسود 
.ما هدیدن  رهش  رد  ار  وا  زورما  ات  دعب  هب  نآ  زا  يدربن ،...  مان  دوب  هدرک  علطم  نآ  رب  ار  وت  ادخ  هک  ار  یصخش 

دایز وا  اـب  هتـشاد و  تسود  ار  وا  هدـش و  یفرعم  وا  هب  باوخ  رد  هک  یبرع  نبا  مهدزاود  ماـما  هفیلخ و  بطق و  نیا  هک  تسا  نشور 
( ینالیگ  ) یلیج رداقلادبع  یماطـسب و  دیزیاب  نوچمه  یـصخش  هتـشاد ، روضح  هیفوص  خویـش  سلجم  رد  هدرک و  یم  دـمآ  تفر و 

يا هدیقع  بطق ، دوجو  هب  داقتعا  مالسلا  هیلع  يدهملا  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  تماما  نامز  رد  هک  تسا  حضاو  رپ  زین  نیا  .تسا 
.دشاب یم  دساف 

یتیالو ًامـسر  نانآ ، يارب  یهلا  تاماقم  نیرت  یلاع  نتخاس  بطق و  عوضوم  ندرک  حرطم  اـب  یبرع  نبا  هک  تفگ  ناوت  یم  عقاو  رد 
.تسا (1) هدومن  هضرع  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تماما  تیالو و  ربارب  رد  ار 

139 ص :

زا ص 358 -  ج 30 ، راونألا ، راحب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  هلوقنم  ۀفیرـش  تیاور  هک  تسا  بوخ  هچ  سپ  - 1
ُّلُک ٌهَعِدب َو  ٍهَثَدُحم  ُّلُک  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  میئامن : لقن  اج  نیا  رد  ار  توریب -  مالـسلا  هیلع  اضرلا  راد  عبط 

هعدب عدتبا  نم  ّلک  ّهنأ  ّکش  و ال  : » دیامرف یم  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  ِترـضح  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  ِراّنلا » ِیف  ٍَهلالَـض  ٍهَعدـِب 
.نید رد  عدتبم  نیا  ِتالاوحا  ردنا  دینک  تواضق  ناتوخ  لاح  همایقلا .» موی  یلإ  اهب  لماعلا  رزو  اهرزو و  هیلع  ناک 
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یبرع نبا  هاگدید  زا  رمألا » یلوا  - » 9

هراشا

ُمتنُک نِإ  ِلُوسَّرلا  ِهللا َو  َیِلا  ُهوُّدُرَف  ٍءیَـش  یف  ُمتعَزاـنَت  نِإَـف  مُکنِم  ِرمَـألا  ِیلوُأ  َلُوـسَّرلا َو  اوـُعیطأ  َهللا َو  اُوـعیطَأ  اوـُنَماء  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
(1) ًالیوَأت .» ُنَسحَأ  ٌریَخ َو  َِکلذ  ِرِخآلا  ِموَیلا  ِهللاِاب َو  َنُونِمُؤت 

رد هاگره  ار و  ربمایپ ] يایـصوا   ] رمألا یلوا  ادـخ و  ربمایپ  دـینک  تعاطا  ار و  ادـخ  دـینک  تعاطا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
نیا دـیراد ؛ نامیا  زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـیبلطب ] يرواد  اهنآ  زا  و   ] دـینادرگزاب ربمایپ  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیتشاد ، عازن  يزیچ 

.تسا رتوکین  شنایاپ  تبقاع و  رتهب و  امش  يارب  راک ] ]

هدرمـش بجاو  هتفرگ و  رارق  لوسر  ادخ و  زا  تعاطا  رانک  رد  طرـش  دیق و  چـیه  نودـب  رما  نابحاص  زا  تعاطا  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
.تسا هدش 

یفلتخم ياهرظن  ننست  لها  اما  دنشاب ؛ یم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رمألا » یلوأ   » زا روظنم  هک  دنراد  رظن  قافتا  هعیـش  تعامج 
: دنراد یم  نایب  رمألا » یلوأ   » يانعم رد  ار 

هنوگ چیه  طیحم و  ره  نامز و  ره  رد  دنا ، نامکاح  نارادمامز و  رمألا » یلوأ   » زا روظنم  دندقتعم  تنـس  لها  نارـسفم  زا  یعمج  - 1
.دننک يوریپ  یتموکح  ره  زا  دیاب  ناناملسم  هیآ  نیا  قبط  دندقتعم  دنا و  هدشن  لئاق  نانآ  يارب  یئانثتسا 

141 ص :

هیآ 59. ءاسن ، هروس  - 1
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ره زا  يوریپ  هک  تسین  نکمم  تسین و  راـگزاس  مالـسا  تاـمیلعت  حور  هیآ و  موـهفم  اـب  هجو  چـیه  هب  ریـسفت  نیا  هک  تسین  کـش 
نارـسفم رب  هوالع  لیلد  نیمه  هب  دشاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  تعاطا  فیدر  رد  طرـش  دیق و  نودـب  یتموکح 

.دنا هدرک  یفن  ار  نآ  زین  ننست  لها  گرزب  نارسفم  هعیش ،

، ماکح تاقبط ، مومع  ناگدنیامن  رمألا » یلوأ   » زا روظنم  هک  دـندقتعم  رانملا »  » ریـسفت هدنـسیون  دـننام  نارـسفم  زا  رگید  یـضعب  - 2
تعاطا هکلب  طرـش ؛ دیق و  نودب  قلطم و  روط  هب  هن  اما  دنتـسه ؛ مدرم  یگدنز  نوئـش  مامت  رد  نابـصنم  بحاص  املع و  نارادـمامز ،

.دشاب هدوبن  مالسا  تاررقم  ماکحا و  فالخرب  نانآ  زا  تعاطا  هک  تسا  نیا  هب  طورشم  اهنآ 

.تسا هدرمش  بجاو  طرش  دیق و  نودب  ار  رمألا » یلوا   » تعاطا هیآ  اریز  تسین ؛ راگزاس  هیآ  قالطا  اب  ریسفت  نیا 

لماک یهاگآ  تنـس  باتک و  هب  دنـشاب و  لداع  هک  دنتـسه  ینادنمـشناد  املع و  رمألا » یلوأ   » زا روظنم  رگید  یـضعب  هدـیقع  هب  - 3
.دنشاب هتشاد 

فالخرب اهنآ  راتفگ  هکنیا  هلمج  زا  دراد ؛ یطیارـش  نادنمـشناد  املع و  زا  يوریپ  اریز  تسین ؛ راگزاس  هیآ  قالطا  اب  مه  ریـسفت  نیا 
تسین مزال  اهنآ  تعاطا  دنوش  فرحنم  قح  زا  رگید  تلع  ره  هب  ای  دنوش  یهابتشا  بکترم  اهنآ  رگا  نیاربانب  دشابن ؛ تنـس  باتک و 
.تسا هدرمش  مزال  قلطم  روط  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعاطا  دننامه  ار  رمألا  یلوأ  تعاطا  هفیرش  هیآ  هک  یتروص  رد 

.دوش یمن  لماش  ار  اهنآ  ریغ  دنا و  نیتسخن  هناگراهچ  يافلخ  ًارصحنم  روظنم  دندقتعم  تنس  لها  نارسفم  زا  یضعب  - 4

نایم رد  رمـألا » یلوأ   » يارب یقادـصم  زورما  هک  تسا  نیا  شموهفم  نیتسخن  هناـگراهچ  ياـفلخ  هب  رمـألا » یلوأ   » نتخاـس رـصحنم 
.تسین تسد  رد  صیصخت  نیا  يارب  یلیلد  هنوگ  چیه  اما  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  ناناملسم 

يربهر هک  دنـشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رمألا » یلوأ   » زا روظنم  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  هنیمز  نیا  رد  هعیـش  نارـسفم  همه 
زا یگدنز  نوئش  مامت  رد  یمالسا  هعماج  يونعم  يدام و 

142 ص :
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هب رمألا » یلوأ   » ریسفت تساّربم ، هتشذگ  تالاکشا  زا  هک  يریسفت  اهنت  تقیقح  رد  .تسا  هدش  هدرپس  اهنآ  هب  ربمایپ  دنوادخ و  فرط 
ًالماـک دوش  یم  هدافتـسا  قوف  هیآ  زا  هک  تعاـطا  بوجو  قـالطا  اـب  ریـسفت  نیا  اریز  تسا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  ناربهر و 
دننامه وا  نامرف  بیترت  نیا  هب  دنک و  یم  ظفح  هانگ  هابتشا و  هنوگ  ره  زا  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  تمـصع  ماقم  نوچ  تسا ؛ راگزاس 

.تسا هعاطإلا  بجاو  یطرش  دیق و  چیه  نودب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامرف 

یلـص لوسر  ادـخ و  مکح  فلاخم  موصعم  ریغ  رادرک  راتفر و  یهاگ  اریز  درک  ریـسفت  دوش  یمن  موصعم  زا  ریغ  هب  ار  رمألا » یلوأ  »
.دشاب یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  مکح  فلاخم  وا  زا  تعاطا  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

« يزار رخف  ، » ریبک ریسفت  بحاص  تنس و  لها  فورعم  رسفم  هلمج  زا  ننست  لها  فورعم  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هکنیا  هجوت  بلاج 
: دیوگ یم  تسا و  هدرک  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  هیآ  نیا  لیذ  رد  شنخس  زاغآ  رد 

دشابن اطخ  زا  موصعم  رگا  اریز  دشاب ، موصعم  دیاب  امتح  درمشب  مزال  ارچ  نوچ و  نودب  عطق و  روط  هب  ار  وا  تعاطا  ادخ  هک  یـسک 
و تسا ، هتسناد  مزال  اطخ  ماجنا  رد  ار  وا  زا  يوریپ  و  هدرمش ، مزال  ار  وا  تعاطا  دنوادخ  دوش  یم  یهابتـشا  بکترم  هک  یماگنه  هب 
زا يوریپ  رگید  فرط  زا  تسا و  عونمم  لمع  نآ  ماجنا  فرط  کی  زا  اریز  دنک ؛ یم  داجیا  یهلا  مکح  رد  داضت  عون  کی  دوخ  نیا 

.دوش یم  یهن  رما و  عامتجا  بجوم  نیا  و  تسا ، مزال  رمألا » یلوأ  »

فرط زا  و  تسا ]  ] هتـسناد مزال  طرـش  دـیق و  چـیه  نودـب  ار  رمألا » یلوأ   » نامرف تعاطا  دـنوادخ  مینیب  یم  فرط  کـی  زا  نیارباـنب 
.تسین حیحص  ینامرف  نینچ  دنشابن  اطخ  زا  موصعم  رمألا » یلوأ   » رگا رگید 

.دنشاب هدوب  موصعم  دیاب  امتح  تسا ]  ] هدش هراشا  اهنآ  هب  قوف  هیآ  رد  هک  رمالا » یلوأ   » هک مینک  یم  هدافتـسا  نینچ  تامدقم  نیا  زا 
(1)

143 ص :

نأ ّدب  عطقلا ال  مزجلا و  لیبس  یلع  هتعاطإب  هللا  رمأ  نم  و  هیآلا ، هذـه  یف  مزجلا  لیبس  یلع  رمألا » یلوأ   » هعاطب رمأ  یلاعت  هللا  ّنإ  - » 1
هنوکل أطخلا  و  أطخلا ، کلذ  لعفب  ًارمأ  کلذ  نوکیف  هتعباتمب ، هللا  رمأ  دق  أطخلا  یلع  همادقإ  ریدـقتب  ناک  أطخلا ، نع  ًاموصعم  نوکی 

لیبس یلع  رمألا » یلوأ   » هعاطب رمأ  یلاعت  هللا  نأ  ّتبتف  دـحاولا ، لعفلا  یف  یهنلا  رمـألا و  عاـمتجا  یلا  یـضفی  اذـهف  هنع ، ّیهنم  أـطخ 
روکذـملا رمألا  یلوأ  ّنأ  ًاعطق  ّتبثف  أطخلا  نع  اموصعم  نوکی  نأ  بجو  مزجلا  لیبس  یلع  هتعاطب  هللا  رمأ  نم  ّلـک  ّنأ  ّتبث  و  مزجلا ،

(. ص 144 ج 10 ، يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  «. ) ًاموصعم نوکی  نأ  ّدبال  هیآلا  یف 
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: دهد یم  همادا  نینچ  سپس  يزار  رخف 

هب میسانشب و  ار  ضعب  نیا  دیاب  ام  اریز  تسین ؛ لوبق  لباق  مود  لامتحا  مالسا : تما  زا  یـضعب  ای  تسا و  تما  عومجم  ای  موصعم  نیا 
موصعم هک  دنام  یم  یقاب  لوا  لامتحا  اهنت  دور  یم  نیب  زا  لامتحا  نیا  نوچ  تسین و  نینچ  هک  یلاح  رد  میشاب  هتـشاد  یـسرتسد  وا 

بوسحم ربتعم  لئالد  زا  تسا و  لوبق  لـباق  تجح و  تما  قاـفتا  عاـمجا و  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  تسا و  تما  نیا  عومجم 
.دوش یم 

هک اجنآ  زا  یلو  تسا ؛ هتفریذـپ  دنـشاب  موصعم  دارفا  زا  دـیاب  رمألا » یلوأ   » هکنیا رب  ار  هیآ  تلالد  يزار  رخف  مینیب  یم  هک  روطناـمه 
تـسا هدـش  راچان  تسا و  هتفرگ  هدـیدان  دنـشاب  هدوب  تما  زا  ینیعم  صاخـشا  رمألا » یلوأ   » هک ار  لاـمتحا  نیا  هدوب  بصعتم  يدرف 

: دشاب یمن  لوبق  لباق  لیذ  لئالد  هب  لامتحا  نیا  هک  یتروص  رد  تسا  تما  عومجم  رمألا » یلوأ   » دیوگب

نوئـش رثکا  رد  یناماسبان  یفیلکتالب و  کی  نیاربانب  دـهد ؛ یم  يور  یمک  رایـسب  دراوم  رد  یعاـمتجا  لـئاسم  رد  رظن  قاـفتا  ًـالوا :
هاگ چیه  تیرثکا  هک  دیآ  یم  شیپ  لاکـشا  نیا  دـنریذپب  ار  تیرثکا  هیرظن  اهنآ  رگا  تشاد و  دـهاوخ  دوجو  مئاد  روط  هب  نیملـسم 

.دشاب یمن  مزال  قلطم  روط  هب  اه  نآ  زا  تعاطا  دنتسین و  موصعم 

ياهنم تما  عومجم  ندوب  موصعم  رب  یلیلد  چـیه  اـم  تسرداـن و  تسا  ینخـس  دـنا  موصعم  تما  عومجم  دـنیوگ  یم  هک  نیا  ًاـیناث :
.تسادـخ مکح  ًامتح  دـننک  رظن  قافتا  يا  هلأسم  رـس  رب  تما  عومجم  رگا  هک  تسین  نینچ  میرادـن و  تسد  رد  یهلا  يربهر  دوجو 

(1)

144 ص :

تیب لها  موصعم و  ناماما  هب  ار  رمألا » یلوأ   » ریسفت هک  تسا  هدش  دراو  یثیداحا  زین  ینس -  هچ  هعیش و  هچ  یمالسا -  عبانم  رد  - 1
تسا تنـس  لها  یثیدح  ياه  باتک  زا  یکی  هک  هحفص 494 -  هدوملا ، عیبانی  باتک  رد  هنومن : يارب  دنک ؛ یم  دییات  مالـسلا  مهیلع 
ِیلُوأ ِلوُسَّرلا َو  اوُعیطَأ  هللا َو  اوُعیطَا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   ) ِِهلوَق نَع  ملـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » َِّیبَّنلا َتلَأَس  : » تسا هدمآ  نینچ  - 

َنیِملـسُملا ِهَِمئَأ  َو  ِرباج ! ای  یئاـفَلُخ  مُه  مّلـس :» و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » َلاـق ِرمَـألا ؟» ِیلوُأ   » نَمَف َُهلوُسَر  َهللا َو  اَـنفَرَع  مُکنِم :) ِرمَـألا 
هیلع  ] ُنیَـسُحلا َنب  َِّیلَع  َُّمث  مالـسلا ] هیلع   ] ُنیَـسُحلا َُّمث  مالـسلا ] هیلع   ] نَسَحلا َُّمث  مالـسلا ] هیلع   ] ٍِبلاـط یبَأ  ُنـب  ُّیلَع  مُُـهلَّوَأ  يدـَعب ،

ُقِداَّصلا َّمَث  َمالَّسلا  یَّنِم  ُهئِرقَأَف  ُُهتیَقل  اذِإف  ُِرباج ! ای  ُهُکُردَتَـس  ٍِرقاـبلِاب َو  ِهاروَتلا  ِیف  ُفورعَملا  مالـسلا ] هیلع   ] ٍِّیلَع ِنب  َدَّمَُحم  َُّمث  مالـسلا ]
[ مالسلا هیلع   ] ٍِّیلَع َنب  َدَّمَُحم  َُّمث  مالسلا ] هیلع   ] یسوم َنب  َِّیلَع  َُّمث  مالسلا ] هیلع   ] ٍرَفعَج ُنب  یَسوم  َُّمث  مالـسلا ] هیلع   ] ٍدَّمَُحم ُنب  ُرَفعَج 

ُنبا ِهِداَـبِع  یف  ُُهتَّیَِقب  ِهِضرَأ َو  یف  ِهللا  ُهَّجُح  یِِّینُک  یِّیِمَـس َو  َُّمث  مالـسلا ] هیلع   ] ٍِّیلَع َنب  َنَسَحلا  َّمـُث  مالـسلا ] هـیلع   ] دَّمَُحم َنـب  ِیلَع  َّمـُث 
.دش لزان  مُکنِم ) ِرمَألا  ِیلوُأ  ِلوسَّرلا َو  اوُعیطَأ  َهللا َو  اوُعیطَا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   ) هیآ یتقو  ینعی : مالـسلا .»... ] هیلع   ] ِیلَع ِنب  ِنَسَحلا 

« ملس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ربمایپ دنتسه ؟ یناسک  هچ  رما ) نابحاص  « ) رمألا یلوأ  : » دیسرپ هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربمایپ زا  رباج 
سپـس مالـسلا ،] هیلع   ] نسح سپـس  مالـسلا ] هیلع   ] بلاط یبا  نب  یلع  نانآ  لوا  هک  دنا ، نیملـسم  ناماما  نم و  يافلخ  نانآ  دومرف :

ینک و یم  رمع  رباج  يا  وت  هک  مالسلا - ] هیلع   ] یلع نب  دمحم  سپس  مالسلا ،] هیلع   ] نیسح نب  یلع  سپـس  مالـسلا ،] هیلع   ] نیـسح
رفعج نب  یسوم  سپس  مالسلا ،] هیلع   ] دمحم نب  رفعج  سپس  ناسرب -  وا  هب  ار  نم  مالـس  يدید  ار  وا  هک  ینامز  سپ  ینیب  یم  ار  وا 
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[، مالـسلا هیلع   ] دمحم نب  یلع  سپـس  مالـسلا ،] هیلع   ] یلع نب  دمحم  سپـس  مالـسلا ،] هیلع   ] یـسوم نب  یلع  سپـس  مالـسلا ،] هیلع  ]
دنزرف شناگدـنب  رد  ادـخ  هدـنام  یقاـب  نیمز و  رد  ادـخ  تجح  نم  هینک  مه  ماـن و  مه  سپـس  مالـسلا ،] هیلع   ] یلع نب  نسح  سپس 

رگید عبانم  ص 123 و  ج 3 ، هادهلا ، تابثا  ص 267 و  ج 10 ، مارملا ، هیاغ  باتک  رد  قوف  ثیدح  مالسلا . ... ] هیلع   ] یلع نب  نسح 
دنام هدنز  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  تماما  ات  رباج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ییوگ  شیپ  قبط  .تسا  هدش  تیاور  زین 
لقن ریصبوبا  زا  هحفص 265  دلج 3 ، مارملا ، هیاغ  باتک  رد  .درک  غالبا  ناشیا  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  یلـص هللا  ادخ  لوسر  مالـس  و 
هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  نأش  رد  دومرف : .مدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  رمـألا » یلوأ   » هیآ هراـبرد  تفگ : هک  تسا  هدـش 
یم مدرم  مدرک  ضرع  .تسا  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  رفن  هن  مالسلا و  هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  مالـسلا و 

زامن هیآ  وگب  ناشیا  هب  دندومرف : تسا ؟ هدرکن  یفرعم  مان  هب  ار  مالسلا  مهیلع  شتیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  میرک  نآرق  ارچ  دنیوگ 
مدرم يارب  ار  نآ  هک  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیا  دربن و  تعکر  راـهچ  تعکر و  هس  زا  یمـسا  دـش  لزاـن  هک 

دنک ریسفت  مدرم  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسیاب  یم  مه  ار  هیآ  نیا  جح و ...  تاکز و  تایآ  نینچمه  درک و  ریسفت 
َقِّرَُفی نَأ ال  َّلَجَوَّزَع  ُتلَأَس  ّینِإَـف  یتَیب ؛ ِلـهَأ  ِهللا َو  ِباـتِِکب  مُکیـصُوا  دومرف : زین  ُهـالوَم و  ٌِّیلَعَف  ُهـالوَم  ُتنُک  نَم  دومرف : نینچ  نیا  و 
يادـخ زا  انامه  متیب ؛ لها  وا  دـخ  باتک  تمزالم  هب  منک  یم  شرافـس  ار  امـش  َِکلذ : یناَطعَأَف  ِضوَحلا  یَلَع  امُهِدِرُوی  یّتَح  امُهَنَیب 

لاعتم يادخ  دزاس و  دراو  نم  رب  ار  ناشیا  رثوک  ضوح  رد  ات  دزادنین  ییادـج  متیب  لها  نآرق و  نایم  هک  مدرک  تساوخرد  لجوزع 
دلج 3، طیحملا ، رحبلا  ریـسفت  رد  يافوتم 756  یبرغم  یسلدنا  نایح  وبا  ننـست  لها  روهـشم  رـسفم  .درک  تباجا  ار  نم  تساوخرد 

لها دنمـشناد  .تسا  هدـیدرگ  لزاـن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  همئا  مالـسلا و  هیلع  یلع  قح  رد  هیآ  نیا  هک  دـسیون  یم  هحفص 278 
یماگنه دش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  قوف  هیآ  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  داقتعا  هلاسر  رد  يزاریش  نمؤم  نب  رکبوبا  ننست 

يا درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  .دراذگ  دوخ  ياج  هب  هنیدم  رد  كوبت ) هوزغ  ماگنه   ) ار وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یهد ؟ یم  رارق  رهش  رد  ناکدوک  نانز و  دننامه  ارم  ایآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

لجوزع لاقف  هیآ 14 ] فارعا ، هروس  ( ] ِحلـصأ یموَق َو  یف  ینُفلخا   ) َلاق َنیح  یـسُوم  نِم  َنُوراه  َِهلِزنَِمب  یِّنِم  َنوکَت  نَأ  یَـضَرت  امَأ  »
هدوب مالـسلا ] هیلع   ] یـسوم هب  تبـسن  مالـسلا ] هیلع   ] نوراه دـننامه  نم  هب  تبـسن  يرادـن  تسود  ایآ  ینعی : مُکنِم .) ِرمَـألا  ِیلوُأ  (َو 

ّلجوّزع دنوادخ  سپس  نک ، حالصا  شاب و  نم  نیشناج  لیئارسا  ینب  نایم  رد  تفگ  وا  هب  مالسلا ] هیلع   ] یسوم هک  نامز  نآ  یـشاب 
(. ص 425 ج 3 ، قحلا ، قاقحا  (. ) مکنم رمألا  یلوأ  و   ) دومرف
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: دییامرف هظحالم  رمألا  یلوا  يانعم  رد  ار  یبرع  نبا  هاگدید  نونکا 

رگمتـس رئاج و  دـنچ  ره  تسا ؛ هتـسناد  مکاح  يانعم  هب  ار  رمألا » یلوأ  ، » صوصف تاحوتف و  رد  دروم  هدزناش  زا  زواـجتم  یبرع  نبا 
.دناد یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ و  تعاطا  ار  وا  تعاطا  دشاب و 

: دیوگ یم  یبرع  نبا 

ناک ول  اوعیطأ و  هل و  اوعمـساف  مکل  عرـش  امک  مکدـنع  نم  هومتیلو  وأ  یلوسر  نع  هفیلخ  مکیلع  ّیلو  اذإ  يأ  مکنم ) رمألا  یلوأ  (و 
(1) ملس ؛ و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  هعاط  هاّیإ  کتعاط  ّنإف  فارطألا  عدجم  ًایشبح  ًادبع 

دیدـینادرگ مکاح  دوخ  رب  ار  یـسک  ناتدوخ  ای  درک ، تموکح  امـش  رب  نم  ربماـیپ  زا  يا  هفیلخ  هاـگره  ینعی  مکنم ) رمـألا  یلوا  (و 
شوگ یـشبح  هدوب  دنچ  ره  دینک  تعاطا  وا  زا  دـینک و  شوگ  ار  يو  نخـس  تسا ]  ] هدرک عیرـشت  امـش  يارب  ادـخ  هک  هنوگ  نامه 

.تسا ملس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ادخ لوسر  زا  تاطا  وا ، زا  وت  تعاطا  اریز  دشاب ، يا  هدیرب 

146 ص :

ص 264. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
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: دیوگ یم  رگید  ياج  رد  و 

تمّرح کلذ و  یف  هتعاط  کیلع  تبجو  تاحابملا  نم  رمأب  هعاـطلا  عمـسلا و  یلع  هتعیاـب  يذـلا  کـیلع  مّدـقملا  ماـمإلا  كرمأ  اذإ 
(1) ًابجاو ؛ ًاحابم  ناک  يذلا  کلذ  مکح  راص  هتفلاخم و 

يرما تاحابم  زا  یکی  دروم  رد  وت  هب  ینک  شتعاطا  يونـشب و  ار  شنخـس  هک  يا  هدرک  تعیب  وا  اب  هداتفا و  شیپ  هک  یماما  هاـگره 
.دوش یم  بجاو  حابم ، نآ  مکح  تس و  مارح  شتفلاخم  تسا و  بجاو  وا  تعباتم  درک ،

: دیوگ یم  رگید  ياج  رد  و 

(2) کله ؛ هاصع  نم  اجن و  هعاطأ  نم  عورشملا  هللا  رمأ  هلزنمب  ناطلسلا  رمإ  ّنإف  هبجاو  ناطلسلا  هتعاط  تناک 

سک ره  دبای و  یم  تاجن  دربب  ار  شنامرف  سک  ره  تسا ، عرـش  رد  ادـخ  رما  هلزنم  هب  ناطلـس  رما  اریز  تسا  بجاو  ناطلـس  تعاط 
.دوش یم  كاله  دنک  شینامرفان 

: دـیوگ یم  دـهد ، یم  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  هک  یگتخاس  يا  هبطخ  رد  نیدـلا  یحم  هک  تسا  بیجع 
ادـخ هک  يزیچ  میرحت  هب  مکح  نم  ینعی  ُهللا » َّلَـحَأ  اـم  ُمیرَحت  یل  َسَیل  هَّنأ  َو  : » دومرف ملـس  و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ادـخ لوـسر 

بجاو شتعاطا  مه  نانمؤم  رب  دـنک و  مارح  هدرک  لالح  ار  هچ  نآ  دـناوت  یم  ملاظ  قساف  رئاـج  مکاـح  اـما  منک ؛ یمن  هدرک  لـالح 
!! تسا

: دومرف هک  دـنا  هتـسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  هک  دـنک  یم  کـسمت  یغورد  هب  تعاـطا ، بوجو  نیا  رب  نیدـلا  یحم 
(3) َمَلَظ » نِإ  َو  يَأ : َراج ، نإ  مُکَریمَأ َو  اوُعیطَأ  »

بجوم قسف  دنیوگ : یم  هک  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  فالخ  رب  نیدلا  یحم 

147 ص :

ص 139. ج 3 ، نامه ، - 1

ص 446. ج 1 ، نامه ، - 2
ص 1141. يرصیق ، صوصف  حرش  - 3
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: دیوگ یم  دوش ، یم  مکاح  لزع 

عرش امب  مکح  ام  ّهنأل  هّصاخ ؛ هیف  قسف  امیف  ًاعرش  لزعنا  اندنع  نکل  ًاعرـش و  لزعنا  دقف  راج ، وأ  قسف  اذإ  مکاحلا  ّنإ  ءاهقفلا  لوقی  و 
انیف و مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » لاقف مهروج  عم  هالو  ملـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  مهتبثأ  دـقف  هب  مکحی  نأ  هل 

(1) لاو ؛...  نم  ًایلاو  کلذب  ّصخ  ام  هعاط و  نم  ادی  جرخن  نأ  یهن  مکیلع و  مکلف و  اوراج  نإ  مهف و  مکلف و  اولدع  نإف  مهیف 

دروم رد  اهنت  مییوگ : یم  ام  یلو  دوش ، یم  لزع  شتموکح  زا  ًاعرش  درک  ملظ  ای  دش و  یقـسف  بکترم  مکاح  رگا  دنیوگ : یم  اهقف 
و  ] هیلع هللا  یلص   » ادخ لوسر  ًامتح  سپ  تسا ، هدرکن  مکح  دنک  مکح  هک  هدوب  زیاج  وا  يارب  هچنآ  هب  اریز  دوش ؛ یم  لزع  شقـسف 

نانآ ناراداوه  نارگمتس و  يوس  زا  هک  ییارتفا  هب  سپ   ] دننک متـس  دنچ  ره  تسا ]  ] هدینادرگ تباث  نانآ  رب  ار  تیالو  ملـس » و  هلآ ]
تفگ ملس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ادخ لوسر  دیوگ : یم  دنک و  یم  داهشتسا  هدش  هتسب  ملس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ربمایپ هب 

ناشدوخ نایز  ام و  دوس  هب  دننک  يرگمتـس  رگا  تسا و  ناشدوخ  ام و  دوس  هب  دننک  هشیپ  تلادع  رگا  نامکاح )  ) نانآ ام و  هرابرد 
همه لـماش  هدـشن و  هداد  صاـصتخا  یمکاـح  هب  مکح  نیا  میوـش ؛ جراـخ  ناـشتعاطا  زا  هکنیا  زا  تسا ]  ] هدوـمرف یهن  دـشاب و  یم 

.ددرگ یم  نامکاح 

روج يافلخ  هب  داقتنا  تیعونمم 

: دیوگ یم  ددنبب  روج  ماکح  رب  ار  ضارتعا  نابز  دنک و  راومه  ار  نارگمتس  هار  هکنیا  يارب  نیدلا  یحم 

یف انل  وه  ام  طقس  روجلا  نم  هیلع  مه  امب  انکولم  انتالو و  یف  انمّلکت  نإ 

148 ص :

ص 296. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
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ّکـش الب  يورخأ  بیـصن  وه  مهروج  یف  وه  يذـلا  انل  ّنأل  کلذ  یف  هلعف  یلع  انرظن  انحجر  ثیح  هللا  عم  بدـألا  اـنأسأ  مهروج و 
(1) نیرساخلا ؛...  نم  وهف  هرخآلا  رجأ  هسفن  مرح  نم  انسوفن و  هانمّرح  دقف 

میا و هداد  تسد  زا  دسر  یم  ام  هب  اهنآ  متس  زا  هک  یباوث  مییوگب  نخس  دوخ  روج  ماکح  نیطالس و  متس  ملظ و  دروم  رد  رگا  سپ 
زا ام  هرهب  نوچ  میا  هتشاد  مدقم  تسا ، هدرک  طلسم  ام  رب  ار  رگمتـس  هک  ادخ  رب  ار  دوخ  رظن  اریز  میا  هدرک  یبدا  یب  ادخ  هب  تبـسن 
زا دـنک  مورحم  يورخا  شاداپ  زا  ار  دوخ  سک  ره  میا و  هدرک  مورحم  نآ  زا  ار  دوخ  هک  تسا  يورخا  رجا  کش  نودـب  نانآ  متس 

.تسا ناراک  نایز 

روج ماکح  نافلاخم  لتق  زاوج 

هلتاقم و زاوج  مکح  دنشاب ، رگمتس  ملاظ و  هچ  رگا  دنتسه  ماکح  افلخ و  هفیرش  هیآ  رد  رمألا » یلوأ   » هکنیا رب  دیکأت  اب  نیدلا  یحم 
: دیوگ یم  دنک و  یم  یفرعم  ادخ  نانمشد  نوچمه  ار  افلخ  نانمشد  وا  دنک ؛ یم  رداص  ار  افلخ  نیا  نافلاخم  لتق 

ءافلخلل هللا  لعج  کلذـک  هلاثمأ  نوعرفک و  هّیهولوأ  یف  نوعزانی  ءادـعأ  هل  لعج  هللا  ّنأ  ّمث  افلخلا و ...  مه  و  مُکنِم ) ِرمَـألا  ِیلُوأ  (َو 
(2) نیکرشملا ؛...  عم  هناحبس  لعفی  امک  مهنم  رفظ  نمب  رفظ  اذإ  مهلتقی  مهلتاقی و  نأ  هل  لعج  مهتبتر و  یف  نیعزانم 

افلخ يارب  دنزیتس ؛ رد  وا  اب  شتیهولا  رد  هک  تسا  هداد  رارق  ینانمـشد  دوخ  يارب  ادـخ  هک  هنوگ  نامه  و  دـنا ...  يافلخ  رمألا  یلوأ 
کی ره  رب  دنگنجب و  نانآ  اب  هک  تسا  هدومرف  ررقم  هفیلخ  يارب  ادـخ  دـنزیتس و  یم  نانآ  ماقم  اب  هک  تسا  هداد  رارق  ار  یناسک  مه 

.دنک یم  ناکرشم  اب  ادخ  هک  هنوگ  نامه  دشکب ، ار  وا  دش  زوریپ  نانآ  زا 

149 ص :

ص 751. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
ص 285. ص 759 و ج 2 ، ص 475 و ج 1 ، ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2
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همئا مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  تماما  هلدا  نیرتمهم  زا  یکی  هک  ِرمَألا » یلوُأ   » هیآ یبرع  نیدلا  یحم  بیترت  نیا  هب 
هیما و ینب  يافلخ  ریاس  دیزی و  تایانج  هیجوت  هلیسو  ار  نآ  دناوتب  هک  دنک  یم  ریسفت  يا  هنوگ  هب  ار  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

.دهد رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نادناخ  هب  ملظ  لتق و  رد  سابع  ینب 

150 ص :
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مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ردپ  هرابرد  یبرع  نبا  هاگدید  - 10

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  مامت  لاس  ود  لهچ و  يو  هک  سب  نیمه  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ردپ  بلاطوبا  يالاو  تیـصخش  هرابرد 
، دوب مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  توعد  تثعب و  اب  فداصم  هک  دوخ  یناگدنز  رخآ  لاس  هد  رد  ًاصوصخ  دومن و  يرای  ار  ملـس  هلآ و 

دح نیا  ات  ار  وا  هک  یلماع  هناگی  .داد  ناـشن  دوخ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هار  رد  دـح  زا  شیب  يراکادـف  يزاـبناج و 
هدوب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سدقم  تحاس  هب  تبسن  وا  صلاخ  هدیقع  نامیا و  يورین  نیمه  دوب ، هتخاس  اجرباپ  راوتسا و 

.تسا

هک ینامز  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نید  رب  یتسرپ و  هناگی  نییآ  رب  مالـسا  زا  لبق  هک  دوب  یناسک  دودعم  زا  بلاطوبا 
.دوب تسرپادخ  دحوم و  درکن و  مخ  اهتب  يوس  هب  رس  زگره  وا  دندیتسرپ  یم  تب  مدرم 

: دیوگ یم  تیلهاج  نارود  دیاقع  دروم  رد  هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبا  نبا  »

: دندوب یفلتخم  فانصا  نانآ 

.دندرک یم  راکنا  ار  زیخاتسر  اما  دندوب ؛ دقتعم  راگدیرفآ  هب  یهورگ  دندرک و  یم  راکنا  ار  راگدیرفآ  زیخاتسر و  یهورگ 

یم تـب  دـندوب و  رکنم  ار  توـبن  تلاـسر و  یلو  دنتــشاد ، داـقتعا  گرم  زا  سپ  یگدـنز  یعوـن  راگدـیرفآ و  هـب  رگید  يا  هتــسد 
.دندوب حاورا  خسانت  هب  دقتعم  یهورگ  .دنتسناد  یم  ادخ  دزن  شیوخ  ناعفاش  ار  اهنآ  دندیتسرپ و 

ادخ کیرش  ار  اهنآ  یضعب  دنتشاد : یبیرغ  بیجع و  دیاقع  زین  اهتب  دروم  رد  و 

151 ص :
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هک دندوب  یمک  هورگ  برع  نادحوم  ناتسرپادخ و  اما  دندرمش ...  یم  قلاخ  دوخ و  نایم  هلیسو  ار  اهنآ  رگید  یضعب  دنتسناد و  یم 
.دندوب (1) نانآ  زا  هللادبع »  » و بلاطوبا »  » و بلطملادبع » »

: دیوگ یم  شراعشا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ردپ  تیصخش  هرابرد  دیدحلا  یبا  نبا 

ًاماق ًاصخش و  نیدلا  لثم  اّمل  *** هنبا بلاطوبأ و  ول ال  و 

ًامامحلا ّسج  برثیب  تاذه  و  *** یماح يوآ و  هّکمب  كاذف 

.درک یمن  تسار  دق  زگره  نید  دوبن ، وا  دنزرف  بلاطوبا و  هاگره 

.تفر ورف  گرم  ياه  بادرگ  رد  برثی  رد  وا  دنزرف  و  ار ) ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   ) درک تیامح  داد و  هانپ  هکم  رد  يو 
(2)

رد هرد  قامعا  هوک و  فاکش  رد  یگدنز  یگراوآ و  لاس  هس  تسشنن و  ياپ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ظفح  هار  رد  يو 
دوخ جازم  تخاس و  هدوسرف  ار  وا  هلاس ، هس  یگراوآ  نیا  هک  اج  نآ  ات  داد  حـیجرت  هکم  تدایـس  تسایر و  هب  ار ، بلاط  یبا  بعش 

.تفگ یگدنز  دوردب  تشگرب ، یگدنز  هناخ و  هب  هک  يداصتقا  هرصاحم  ضقن  زا  سپ  زور  دنچ  داد و  تسد  زا  ار 

یلو دنوش  هتشک  يو  یمارگ  نادنزرف  مامت  دوب  یضار  هک  دوب  مکحم  يردق  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  وا  نامیا 
رگا ات  دیناباوخ ، یم  يو  باوختخر  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  .دنامب  هدنز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نینزان  دوجو 

هب شیرق  نارس  مامت  دش  رـضاح  يزور  نآ  زا  رتالاب  دنکن ؛ تباصا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دشاب  راک  رد  يدصق  ءوس 
.دندش (3) یم  هتشک  زین  مشاه  ینب  هلیبق  مامت  ًاعبط  و  دنوش ، هتشک  ماقتنا  ناونع 

هتسویپ خیرات  رد  نیضرغم  زا  یهورگ  مالسلا ، هیلع  بلاطوبا  نامیا  صالخا و  همه  نیا  اب  اما 

152 ص :

.117 صص 120 -  ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  زا  سابتقا  - 1
نامیا هرابرد  یباتک  هعیـش  ياملع  زا  رفن  کی  دسیون : یم  هحفص 84  دلج 12 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  - 2

تفه هب  نآ  هرامش  هک  ار  راعشا  نبا  ظیرفت  ياج  هب  نم  .مسیونب  نآ  رب  یظیرفت  نم  هک  دروآ  نم  شیپ  ار  نآ  دوب و  هتشون  بلاطوبا 
.متشون باتک  نآ  تشپ  رب  دسر  یم 

ص 165. یناحبس ، رفعج  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  - 3
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یلع نانمؤمریما  ردپ  يو  هک  دندید  یم  اریز  دـندرک ؛ راکنا  ار  يو  ياه  تلیـضف  مامت  دـندرک و  راک  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  دـض  رب 
بجوم افلخ  ناردپ  كرـش  رفک و  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  بوسحم  وا  هرابرد  يزراب  تلیـضف  يو  ردـپ  نامیا  تسا و  مالـسلا  هیلع 

هک تسا  هدش  لزان  هللا  همحر  بلاطوبا  هرابرد  یتایآ  هک  دنا  هدرک  اعدا  هتساخرب و  يو  ریفکت  هب  یهورگ  یتح  دوب ؛ اهنآ  نأش  رسک 
.تشاد (1) رارق  یسابع  يوما و  یتاغیلبت  هاگتسد  تاغیلبت  نیا  سأر  رد  تسوا ! رفک  زا  یکاح 

، يو ینالوط  دئاصق  نایم  زا  .تسوا  صالخا  رواب و  رب  هاوگ  خـسار و  نامیا  زا  یکاح  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ياه  هدورـس  راعـشا و 
: دوش یم  هدروآ  بلطم  ندش  نشور  يارب  دنچ  یتاعطق 

میرم نب  حیسملا  یسومک و  ّیبن  *** ًادمحم ّنأ  سانلا  رایخ  ملعیل 

مصعی (2) يدهی و  هللا  رمأی  ّلکف  *** هب ایتأ  ام  لثم  يدهب  اناتأ 

.تسا ربمایپ  مالسلا  هیلع  حیسم  مالسلا و  هیلع  یسوم  ناسب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک ، دننادب  هدیمهف  فیرش و  صاخشا 
هانگ زا  ییامنهار و  ار  مدرم  دنوادخ ، نامرف  هب  ناربمایپ  مامت  .دراد و  زین  وا  دنتشاد ، رایتخا  رد  رفن  ود  نآ  هک  ار  ینامسآ  رون  نامه 

.دنراد یم  زاب 

مئان مالحأک  يذه  مکّینامأ  *** اّمنإ هولتقت و  نأ  متّینمت 

مدان (3) ّنس  اهب  عرقی  لاق ال  نم  و  *** ّهبر دنع  نم  یحولا  هاتأ  ّیبن 

باوخ زا  رتمک  هک  دینارورپ ؛ یم  رس  رد  ییوزرآ  هک  یتروص  رد  دیبایب  تسد  وا  رب  دیناوت  یم  هک  دیا  هدرک  روصت  شیرق ]! نارـس  ]
! تسین هتفشآ  ياه 

.تفرگ دهاوخ  نادند  هب  ینامیشپ  تشگنا  هن ، دیوگب  هک  یسک  ددرگ و  یم  لزان  وا  رب  ادخ  هیحان  زا  یحو  تسا ، ربمایپ  وا 

153 ص :

ص 164. نامه ، - 1
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  زا  لقن  هب  ص 623  ج 2 ، مکاح ، كردتسم  ص 37 و  ج 7 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص 163. ملس ، و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  خـیرات  زا  ییاهزارف  زا  لـقن  هب  ص 373  ج 1 ، ماشه ، نبا  هریـس  ص 32 ، بلاـطوبا ، ناوید  - 3

ص 163. ملس ،
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باتکلا لّوأ  ّطخ  یسومک  ًالوسر  *** ًادّمحم اندحو  ّانأ  اوملعت  ملأ 

ّبحلاب (1) هللا  هّصخ  نمیف  فیح  و ال  *** هّبحم دابعلا  یف  هیلع  ّنإ  و 

هدیدرگ دیق  ینامسآ  ياه  باتک  رد  وا  ناشن  مان و  میا و  هتفای  ربمایپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دننام  ار  وا  ام  هک  دیناد  یمن  ایآ  شیرق ]! ]
.تسا

متـس هدراذگ  تعیدو  هب  ییاه  لد  رد  ار  وا  تبحم  ادخ  هک  یـسک  هرابرد  دیابن  و  دنراد ، يو  هب  یـصوصخم  تبحم  ادخ  ناگدنب  و 
.درک

ًانیفد بارتلا  یف  دسوا  یتح  *** مهعمجب کیلإ  اولصی  نل  هللا  و 

ًانویع کنم  ّرق  كاذب و  رشبأ  و  *** هضاضغ کیلع  ام  كرماب  عدصاف 

ًانیمأ ّمث  تنک  توعد و  دقل  و  *** یحصان ّکنأ  تملع  ینتوعد و  و 

ًانید (2) هّیربلا  نایدأ  ریخ  نم  *** ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید  ّنأ  تملع  دقل  و 

! مباوخب كاخ  نایم  رد  منک و  رتسب  ار  دحل  هک  يزور  نآ  ات  تفای ، دهاوخن  تسد  وت  هب  شیرق  زگره  ما ]! هدازردارب  ]

.زاس نشور  ار  ینامشچ  هد و  تراشب  سرتم و  چیه  زا  نک ، راکشآ  يرومأم  هچنآ  هب  .تشاد  مهاوخنرب  وت  يرای  زا  تسد 

.يراکتسرد نیما و  دوخ  توعد  رد  و  یتسه ، نم  هد  دنپ  وت  مناد  یم  يدناوخ و  دوخ  نییآ  هب  ارم 

.تسایند ياه  نییآ  نیرتهب  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شیک  هک  ًاقح 

طیحم زا  جراخ  درف  کی  تایبا  نیا  هدـنیوگ  رگا  تسا و  یفاک  اـهنآ  هدـنیوگ  صـالخا  ناـمیا و  تاـبثا  رد  راعـشا  نیا  زا  کـی  ره 
بلاطوبا نآ  هدنیارـس  هک  اجنآ  زا  یلو  میدرک ؛ یم  مکح  نآ  هدنیارـس  مالـسا  نامیا و  هب  قافتإلاب  یگمه  دوب ، تابـصعت  ضارغا و 

، درک یم  راک  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  لآ  دض  رب  هتسویپ  یسابع  يوما و  یـسایس  ياه  نامزاس  یتاغیلبت  هاگتـسد  تسا و  مالـسلا  هیلع 
.دننک تابثا  بلاطوبا  يارب  ار  تیزم  تلیضف و  نینچ  کی  دنا  هتساوخن  یهورگ  رظن  نیا  زا 

154 ص :

.نامه - 1
ص 163. ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  زا  لقن  هب  ص 42  ج 2 ، ریثک ، نبا  خیرات  - 2
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اب تسا و  هتفرگ  رارق  یـسابع  يوما و  نادناخ  یتاغیلبت  هاگتـسد  ریثأت  تحت  دـناد  یم  ققحم  یفراع  ار  دوخ  هک  یبرع  نبا  هنافـسأتم 
تمذم رد  مه  يا  هیآ  هدوب و  رفاک  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ردـپ  هک  دراد  اعدا  بلاطوبا ، نامیا  رب  ایوگ  نشور و  هلدا  همه  نآ 

: دسیون یم  مکحلا  صوصف  باتک  رد  یلو  تسا ؛ هدش  لزان  يو 

(1) و ُءاشَی .) نم  يدهَی  هللا  َّنکل  َتیَیحَأ و  نَم  يدـهَت  ًّکنإ ال   ) لاحلا یف  مهقدـصأ  قلخلا و  ملعأ  لسرلا و  لمکأ  ّقح  یف  لاق  امک 
ام و  هنم ، هّمه  يوقأ  یلعأ و ال  و ال  ملـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  نم  لمکأ  دـحأ  نکی  مل  ّدـب ، رثأ و ال  هّمهلل  ناک  ول 

و هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » لوسرلا یف  لاق  کلذل  و  اهانرکذ : یتلا  هیآلا  تلزن  هیف  و  هّمع ، مالـسلا ] هیلع   ] بلاط یبأ  مالـسإ  یف  ترَّثأ 
(3) (2) ُءاشَی .) نم  يدهَی  هللا  َّنکل  مُهادُه و  َکیَلَع  َسیل   ) لاق و  غالبلا ، الا  هیلع  ام  ّهنإ  ملس »

يراد تسود  ار  هکنآ  یناوت  یمن  وت  ربمایپ ] يا  : ] دومرف لاح  رد  ناشقدـصا  قلخ و  ملعا  لسر و  لـمکا  قح  رد  دـنوادخ  هک  ناـنچ 
هللا یلص   » هللا لوسر  زا  لمکا  یسک  دوب  يرثا  تمه  يارب  رگا  .دنک و  یم  تیاده  دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  نکیل  و  ینک ، تیاده 

درکن رثا  وا  يومع  مالسلا ] هیلع   ] بلاطوبا مالسا  رد  وا  تمه  هکنیا  لاح  دوبن و  وا  زا  رت  تمه  يوقا  یلعا و  و  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع
هفیظو دومرف : مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » لوسر هرابرد  دنوادخ  اذل  دش ؛ لزان  قوف  هیآ  مالسلا ] هیلع   ] بلاطوبا مالـسا  هرابرد  و 

.غالبا رگم  تسین  وت 

هک هاگنآ  دـیامن ، یم  رکذ  ناوارف  باـت  بآ و  اـب  نیخیـش  تبقنم  رد  ار  هریرهوبا  یلعج  ثیداـحا  ناوارف  تواخـس  اـب  هک  یبرع  نبا 
یـشوپ مشچ  تسا ، هدمآ  روفو  هب  تنـس  لها  عبانم  رد  هک  يو  لئاضف  نیرت  ملـسم  زا  دسر  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تبون 

دنک یم 

155 ص :

هیآ 56. صصق ، هروس  - 1
هیآ 272. هرقب ، هروس  - 2

ص 325. مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 3
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!! دیامن یم  یفرعم  رفاک  ار  يو  مالسلا ، هیلع  بلاطوبا  صالخا  نامیا و  رب  راکشآ  لئالد  همه  نآ  اب  و 

: دیوگ یم  شتاحوتف  رد  يو 

(1) دوب !! كرشم  هک  یلاح  رد  داد  ار  بلاطوبا  شیومع  لسغ  روتسد  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ربمایپ

هب دراد  اپرب  نیـشتآ  شفک  ود  تمایق  زور  رد  لیواقألا -  هذه  نم  هللااب  ریجتـسن  مالـسلا -  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  هک  دراد  اعدا  يو 
: دوش یم  بوذ  شرس  زغم  هک  يا  هنوگ 

سرت و زا  دـماین  رد  يو  نید  هب  اما  درک ؛ داهج  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  هار  رد  رتشیب  مدرم  همه  زا  بلاطوبا  ... 
زا شفک  ود  تروص  هب  ادـخ  ریغ  زا  سرت  تقیقح  نینچ  نیا  و  تشگ ، شداهج  نتفر  نیب  زا  ببـس  ادـخ  ریغ  زا  وا  سرت  و  مانـشد ،

.دشاب (2) یم  ندش  بوذ  ببس  هب  شیدوبان  شرس و  نتخوس  نامه  هک  ددرگ  یم  وا  زغم  ندش  بوذ  ببس  هک  دشاب  یم  شتآ 

156 ص :

.262 صص 261 -  ج 7 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
.438 صص 440 -  هیناثلا ،) هعومجملا   ) یبرع نبا  لئاسر  هعومجم  - 2

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 177 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_156_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_156_2
http://www.ghaemiyeh.com
http://www.ebnearabi.com
www.ebnearabi.com


یبرع نبا  دروم  رد  ینیمخ ؛ ماما  ترضح  هاگدید  - 11

زا یخرب  هک  هنوگ  نآ  مییاـمن  تباـث  اـت  میداد  صاـصتخا  هللا  همحر  هللا  حور  ماـما  ترـضح  هاگدـید  هب  تهج  نیا  زا  ار  شخب  نیا 
.تسین شیب  یمهوت  تسا ، یبرع  نبا  نادلقم  نادیرم و  وزج  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  دنرادنپ  یم  یبرع  نبا  نارادفرط 

تکرب هب  ار  ناهج  ناناملـسم  ناریا و  مدرم  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ینابر  ماقمالاو و  یملاع  ریبک و  يربهر  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما 
.دمآ یم  رامش  هب  مه  هتسراو  یفراع  دوب ، هاگآ  يربهر  هتسجرب و  یعجرم  هکنیا  رب  هوالع  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دیشخب  تزع  يو 
کـش نودب  .دـشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  تراهط  نادـناخ  نافرع  نامه  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یلمع  نافرع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما 

.تسا مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  میلاعت  زا  هتفرگرب  ًامامت  ناشیا  هریس  یلمع و  نافرع 

حور دنا ! هابتـشا  رد  ًالماک  دننک  یفرعم  يو  ناعبات  زا  یبرع و  نبا  نافرع  دلقم  ار  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  نآ 
تیمها دـیقف  ربهر  نآ  يارب  هچنآ  تخیر و  رود  تسکـش و  ار  رـشب  هدـش  هتخاس  یحالطـصا و  ياه  نافرع  گرزب ، درم  نیا  میظع 

.دوب مالسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  میلاعت  ادخ و  مالک  انامه  تشاد 

يرایسب تلع  نیا  هب  دوب ، قیقحت  شهوژپ و  ریـسم  رد  یناوج  يادتبا  نامه  زا  شیوخ  قح  حور  نآ  رطاخ  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
رظن بحاص  دیسر و  نآ  قمع  هب  دناوخ و  ار  مولع  زا 

157 ص :
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ار افرع  هفسالف و  بتک  زا  یخرب  ناشیا  مینیب  یم  رگا  نیاربانب  دیدرگن ؛ یـضار  عانقا و  مولع  نیا  زا  زگره  يو  دنلب  حور  اما  تشگ ؛
.دشاب هتفریذپ  ار  هفسالف  افرع و  دیاقع  همه  يو  هک  تسین  انعم  نیا  هب  زگره  تسا ، هدومن  حرش 

: دیوگ یم  نآ  تمذم  رد  شراعشا  رد  دوب  هفسالف  ملع  داتسا  دوخ  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ًالثم 

تفای ناوتن  وا  يوک  لیلع  مشچ  اب  *** تفای ناوتن  وا  يوس  هب  هر  هفسلف  اب 

تفای (1) ناوتن  وا  يور  لیمج  قارشا  *** قشع رپهش  اب  هک  لهب  ار  هفسلف  نیا 

***

دزات اراکشآ  هب  رگد  ملع  رب  *** دزان یم  هفسلف  ملع  هب  هک  یطاف 

دزاب (2) ار  دوخ  یتسه  دوش و  لفاغ  *** رخآ ربکا  باجح  نیا  رد  هک  مسرت 

***

دناد یم  نیس  مال و  ءاف و  هفسلف  زا  *** دناوخ یم  هفسلف  نونف  هک  یطاف 

دناهرب (3) هفسلف  باجح  ار ز  دوخ  *** ادخ رون  اب  هک  تسا  نآ  نم  دیما 

***

دنزات اراکشآ  هب  رگد  ملع  رب  *** دنزان یم  هفسلف  ملع  هب  هک  نانآ 

دنزاب (4) ار  نتشیوخ  دنوش و  مرگرس  *** رخآ ربکا  باجح  نیا  رد  هک  مسرت 

***

تسا رتشیب  یسب  ششوک  هفسلف  رد  *** تسا رظن  لها  شیوخ  لوق  هب  هک  یطاف 

تسا (5) رطخ  رد  شترطف  غارچ  هک  دناد  *** دوش رادیب  دیآ و  دوخ  هب  هک  دشاب 

158 ص :

ص 202. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راعشا  ناوید  - 1
ص 204. نامه ، - 2
ص 209. نامه ، - 3
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ص 209. نامه ، - 4

ص 194. نامه ، - 5
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دوزفن يزیچ  باجح  یگریت و  زج  *** دوبن ظافلا  حالطصا و  زج  هک  یملع 

دومنن (1) قشاع  هبعک  يوس  هب  یهار  *** شیناوخ یهلا  تمکح  وت  دنچ  ره 

ملاس یهار  ار  دراد -  رارق  نآ  سأر  رد  یبرع  نبا  تسا و  روهـشم  يرظن  نافرع  هب  هک  یحالطـصا -  نافرع  هللا  همحر  ماما  نینچمه 
: دیامرف یم  شراعشا  ناوید  رد  يو  دناد ، یمن  دنوادخ  تفرعم  بسک  يارب 

دشاب فراعم  يایرد  هب  صاّوغ  *** دشاب فراع  شیوخ  معز  هب  هک  سک  نآ 

دشاب (2) فقاو  شیوخ  كال  هب  هک  دنیب  *** دوش دازآ  باجح  زا  رگا  يزور 

***

دشاب نافرع  باتک  تهگدید  ات  *** دشاب ناهرب  ياصع  تهگ  هیکت  ات 

دشاب (3) ناشیرپ  نوگرگد و  وت  بلق  *** رمع رخآ  ات  تسود  لامج  رجه  رد 

***

زگره مدیدن  افو  نم  هفیاط  نیز  *** زگره مدیدن  افص  اه  یفوص  زا 

زگره (4) مدیدن  انف  ینیب  دوخ  اب  *** دنیوگ قحلا  انأ  شاف  هک  نایعدم  نیز 

ماد ار  افرع  هفسالف و  ياه  باتک  نیرتروهشم  یملع ، نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  شهوژپ  هدهاجم و  رمع  کی  زا  دعب  هللا  همحر  ماما 
: دیامرف یم  دنک و  یم  یفرعم  سیلبا 

[ یبرع نبا  فیلأت   ] تاحوتف زا  هن  تشاد ، مزاب  تسود  يوس  هب  رفـس  زا  شـضرع  لوط و  اب  اردـصالم ] روهـشم  باتک   ] هعبرا رافـسا 
هب ار  راـب  نیا  هک  ونـشب  اونیب  ریپ  نیا  زا  سپ  داد ...  تسد  یتـمکح  یبرع ] نبا  رگید  باـتک   ] مکحلا صوصف  زا  هن  لـصاح و  یحتف 

هب تسا ؛ هدش  مخ  نآ  ریز  دراد و  شود 

159 ص :

ص 212. نامه ، - 1

ص 206. نامه ، - 2

ص 207. نامه ، - 3

ص 217. نامه ، - 4
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.شاب (1) الع  ّلج و  وا  يوجتسج  رد  نکم و  هدنسب  تسا  سیلبا » گرزب  ماد   » هک تاحالطصا  نیا 

دـنیامن و یم  يرازبا  هدافتـسا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  سدـقم  ماـن  زا  يو  دـیاقع  دـییأت  تهج  یبرع  نبا  ناـفرع  نارادـفرط  زا  یخرب 
قباس يوروش  ربهر  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  یخیرات  همان  نانآ  لیلد  نیرتمهم  دنناد ؛ یم  یبرع  نبا  دیاقع  دیرم  ار  ناشیا 

 - تشون ناهج  ياه  تسینومک  ربهر  هب  شکراـبم  رمع  رخاوا  رد  هک  مهم -  هماـن  نیا  رد  هللا  همحر  ماـما  .تسا  فچاـبروگ  ياـقآ 
ناشیا زا  درب و  یم  مان  یمالـسا  یملع -  گرزب  تیـصخش  دنچ  زا  يو ، هب  هنازوسلد  تحیـصن  فچابروگ و  هب  ادخ  یفرعم  زا  دـعب 

یم دای  گرزب  يدنمـشناد  فراع و  ناونع  هب  یبرع  نبا  زا  هللا  همحر  ماما  ترـضح  همان  نیا  یناـیاپ  تمـسق  رد  دـیامن ؛ یم  دـیجمت 
دیاقع قلطم  دـییأت  هناشن  یبرع  نبا  ملع  غوبن و  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  دـیجمت  فیرعت و  هک  تفگ  ناوت  یمن  اـما  دـنک ؛
!؟ مینک یم  دییأت  مه  ار  نانآ  دیاقع  مینک  یم  فیرعت  نتوین  نیتشنیا و  لثم  یبرغ  نادنمشناد  زا  ام  هک  ینامز  ایآ  .دشاب  یم  يو 

هب يا  هدـیقع  تسینومک  هک  میناد  یم  تسا و  ناهج  ياه  تسینومک  ربهر  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یناث  رد 
.درادن یهلا  فراعم 

ًافرـص مولع  تسا  شریذـپ  لباق  يو  يارب  هک  هچنآ  درادـن و  ادـخ  یهلا و  نایدا  هب  يا  هدـیقع  تسا  یقیدـنز  ناسنا  هک  فچابروگ 
اب وا  كولـس  تسا و  يرـشب  نافرع  صخاش  ياه  هرهچ  اه و  هغباـن  زا  یکی  یبرع  نبا  هک  اـجنآ  زا  و  ناـیحو ؛ مولع  هن  تسا  يرـشب 

ماما ترـضح  اذـل  تسا و  قیبطت  لباق  يدایز  رادـقم  فچاـبروگ  ياـه  كـالم  اـب  تسا  شیوخ  ياهدادعتـسا  يو و  ياوق  هب  هجوت 
زا دروآ و  یمن  نایم  هب  ینخس  مالسا  یهقف  ینآرق و  يریـسفت ، یثیدح ، یملع  رخافم  زا  شیوخ  یخیرات  همان  رد  هللا  همحر  ینیمخ 

نیا حضاو  لیلد  .دیامن  یم  دیجمت  فیرعت و  تسا  يرشب  مولع  زا  ًافرص  اهنآ  مولع  هک  مالـسا  هب  بستنم  يافرع  زا  یخرب  هفـسالف و 
هللا همحر  ماما  هک  تسا  يدیدش  ياهداقتنا  لالدتسا 

160 ص :

ص 165. ج 20 ، رون ، هفیحص  - 1
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: هنومن ناونع  هب  دراد ؛ یبرع  نبا  هب  تبسن 

: دیوگ یم  یبرع  نبا 

(1) هنّیع ؛...  ٍدحأ و ال  یلإ  هنع  هفالخب  ّصن  ام  و  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » هللا لوسر  تام  اذهل  و 

.دومرفن نییعت  هفیلخ  دوخ  يارب  درکن و  حیرصت  يدحا  تفالخ  هب  درک و  تلحر  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ادخ لوسر 

: دیامرف یم  يدنت  اب  یبرع  نبا  باوج  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

نییعت ّصن و  هب  دیاب  نیا  تسا و  یفخم  هدیـشوپ و  مدرم  رب  هک  تسا  يرما  یهلا  بصنم  يرهاظ و  تفالخ  حـیابقلا ، حـبقأ  نم  اذـه 
رما نیا  عییضت  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يارب  تسا  ضئارف  مظعا  زا  تفالخ  رما  اریز  دوش ؛ راهظا  یحو  بناج  زا  نآ 

تـسا حئابق  نیرت  حیبق  زا  نیا  دوش و  یم  تعیرـش  راثآ  لالحمـضا  توبن و  ساسا  ندش  لتخم  تفالخ و  رما  ّتتـشت  بجوم  ریطخ 
هللا یلص  مظعم  لوسر  مرکم و  ربمغیپ  هب  دسر  هچ  دهدب  تبـسن  یلومعم  ياه  ناسنا  هب  ار  يراک  نینچ  تسین  رـضاح  سک  چیه  هک 

.ملس (2) هلآ و  هیلع و 

: دیوگ یم  هیکم  تاحوتف  رد  یبرع  نبا 

.دننیب (3) یم  كوخ  تروص  هب  ار  نایعیش  هفشاکم  ملاع  رد  نانآ  دنتسه ، نویبجر  هللا  لاجر  هلمج  زا 

هداد رارق  يرـشع  ینثإ  نایعیـش  ینعی  بهذم ؛ نیا  ناوریپ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یتمالع  كوخ  لکـش  هک  تسا  یعدم  یبرع  نبا 
.تسا (4)

161 ص :

ص 409. مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 1
ص 196. مکحلا ، صوصف  حرش  رب  تاقیلعت  - 2

ص 8. ج 2 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 3
نبا يا  هنوگ  هب  دننک  یم  یعس  دنناد ، یم  زین  هعیش  ياملع  وزج  ار  دوخ  هک  یبرع  نبا  نارادفرط  ناگدادلد و  زا  یخرب  هنافسأتم  - 4

نایعیش زا  یبرع  نبا  روظنم  دنیوگ : یم  ای  تسا ؛ یبرع  نبا  باتک  تافیرحت  ءزج  نخـس  نیا  دنیوگ : یم  ًالثم  دنیامن ؛ هئربت  ار  یبرع 
رد اریز  دـشاب ، یبرع  نبا  راثآ  تاـفیرحت  ءزج  دـناوت  یمن  يو  نخـس  نیا  فلا - مییوگ : یم  باوج  رد  .دـشاب  یم  جراوخ  یـضفار 
یم حوضو  هب  دـنک  هعلاطم  ار  قوف  هلمج  نیا  زا  دـعب  لبق و  یـسک  رگا  .تسا ب - دوجوم  یبرع  نیا  ربتعم  یطخ  ياه  هخـسن  ماـمت 
نبا ج - جراوخ ؛ یضفار  هن  دشاب ؛ یم  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  ناوریپ  یضفار  نایعیش  زا  یبرع  نبا  روظنم  هک  دبای 

نیرت هارمگ  هک  دراد  اعدا  دناد و  یم  هارمگ  ار  هعیش  ياه  هقرف  مامت  تاحفص 282 و 281  دلج 1 ، هیکم ، تاحوتف  باتک  رد  یبرع 
هب يو -  نخس  هیجوت  نودب  رت -  مامت  هچ  ره  تحارص  اب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  اما  دنشاب  یم  یماما  هدزاود  نایعیـش  نانآ 
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.دهد یم  يو  هب  نکش  نادند  یباوج  دزات و  یم  یبرع  نبا 
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: دهد یم  خساپ  نینچ  عطاق  ینایب  اب  ار  نایعیش  هب  یبرع  نبا  گرزب  تناها  نیا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

ضاترم کلاس  تسا  نکمم  دشاب ، یم  لّقصم  هنیئآ  نوچ  مه  ینطاب  يافص  رثا  رد  ناشدوجو  هحفـص  هک  اجنآ  زا  سوفن  زا  یـضعب 
لها نیضاترم  یضعب  طسوت  ریزنخ  تروص  هب  نایعیـش  هدهاشم  ریظن  .دیامن  هدهاشم  وا  دوجو  هنیئآ  رد  ار  شیوخ  سوفن  تباث  نیع 

هب هک  ار  دوخ  تروص  ضاترم  نایعیـش ، هنیآ  يافـص  هطـساو  هب  هکلب  هدوب ؛ نایعیـش  یعقاو  تروص  نآ  دـنا  هدرک  ناـمگ  هک  تنس 
طقف هکنآ  لاح  هدوب ، هعیـش )  ) یـضفار تروص  نآ  هک  تسا  هدرک  نامگ  هدومن و  هدـهاشم  وا  هنیآ  رد  هدوب  كوخ )  ) ریزنخ لکش 

.تسا (1) هدید  ار  دوخ  تروص 

: دنشک یم  شیپ  ار  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  نخس  نیا  يو ، زا  عافد  رد  یبرع  نبا  ناعفادم  نینچمه 

یم اذل  تسا ، هناحبـس  قح  هیعدا  رد  باطخ  فرط  نوچ  تخومآ ، اهنآ  هیعدا  زا  ار  فراعم  دیاب  دیمهف ...  هیعدا  زا  ار  فراعم  دـیاب 
هدوب بدأتم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  یهتنم  .تسا  قفاوم  هیعدا  اب  ینعم  رد  صوصف  بحاص  تالمج  مینیب 

162 ص :

ءافـصل هدهاشملا  هآرم  یف  هباثلا  هنیع  هسفن و  ضاترملا  کلاسلا  دـهاشی  دـق  لب  : » ص 221 مکحلا ، صوصف  حرـش  رب  تاـقیلعت  - 1
ءافـصل لب  اذـک ؛ هضفرلا  هدـهاشم  سیل  اذـه  و  هلایخب ، ریزنخلا  هروصب  هضفرلا  هّماعلا  نم  نیـضاترملا  ضعب  هیؤرک  هدـهاشملا ، نیع 

!«. هسفن الا  يأر  ام  و  ّیضفارلا ، يأر  ّهنأ  مّهوتف  اهیف ، ریزنخلا  هروص  یلع  یه  یّتلا  هسفن ، ضاترملا  يأر  ّیضفرلا  هآرم 
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.دنک (1) افیا  ار  قح  هتسناوتن  هدوبن و  بدأتم  صوصف  بحاص  دیامن و  ادا  ار  نایب  قح  هتسناوت  و 

: مییوگ یم  دننک  يرازبا  هدافتسا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  نوچ  يزیزع  ینابر و  ملاع  نخس  زا  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  باوج  رد 

دروم تیب  لها  نآرق و  كالم  اب  ناگرزب ، نانخـس  تسا و  شریذـپ  لباق  ارچ  نوچ و  یب  نانآ  نانخـس  هک  دـنا  نیموصعم  اهنت  ًالوا :
.تسا شریذپ 

هدومن ینخـس  هب  هوفت  يو  هک  دشاب  نیا  دـیاش  دـنک  افیا  ار  قح  هتـسناوتن  یبرع  نبا  دومرف : هک  هللا  همحر  ماما  ترـضح  روظنم  ًایناث :
تیاعر ار  بدا  تهج  نیا  زا  تسا و  نآ  فالخ  هکلب  دشاب ؛ یمن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نافراع و  ماما  شیامرف  رد  هک  تسا 

نایب و هن  تسا ؛ هدومرف  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دیوگب  نخـس  هنوگ  نامه  هب  ناشیا  هک  درک  یم  اضتقا  بدا  نوچ  تسا ؛ هدرکن 
نبا نانخـس  زا  یخرب  تقفاوم  مه  تقفاوم  زا  روظنم  .دوش و  دـیحوت  ریـسم  زا  صاخـشا  یهارمگ  ًانایحا  اـی  ّریحت  ببـس  هک  یمـالک 

مالسلا هیلع  ماما  ترضح  دوخ  هک  نانچ  انعم ؛ لصا  رد  هن  انعم  رهاظ  رد  مه  نآ  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نانخـس  اب  یبرع 
بـسح هب  تفرعم  لها  نافرع  و  نادـیم ) نیا  ناگرزب  رگید  یبرع و  نبا  يرظن  نافرع   ) یحالطـصا نافرع  نیب  ناـشتانایب  زا  یکی  رد 

: دیامرف یم  تسا ؛ هتشاذگ  توافت  ناشیا ) صاوخ  مالسلا و  مهیلع  تراهط  نادناخ  ینعی   ) انعم تقیقح و 

هماع نابز  مه  نابز  نیا  هک  دراد  ینابز  کی  ینعی  تاـقبط ؛ همه  يارب  تسا  هدـش  هتخادـنا  هک  تسا  يا  هرفـس  کـی  نآرق ]  ] نآ رد 
.عقاو (2) بسح  هب  تفرعم  لها  نابز  مه  یحالطصا و  يافرع  نابز  مه  تسا و  هفسالف  نابز  مه  تسا و  مدرم 

دنوادـخ تخانـش  هب  یملع  ثحابم  تاحالطـصا و  ظافلا و  اب  دـنهاوخ  یم  هک  دنتـسه  یناـسک  نآ  یحالطـصا » ياـفرع   » زا روظنم 
دنراد دوخ  ياوق  رب  هیکت  نوچ  هورگ  نیا  دنسرب ،

163 ص :

ص 183. ج 2 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  هفسلف  تاریرقت  - 1
ص 409 و 408. ج 20 ، هللا ، همحر  ماما  هفیحص  - 2
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نبا يرظن  یحالطـصا و  نافرع  نیا  سأر  رد  هک  دـنا  هدـش  گرزب  کچوک و  ییاهاطخ  اهـشزغل و  راچد  ًامومع  تخانـش  ریـسم  رد 
یم قرف  عقاو  بسح  هب  تفرعم  لها  اب  دنـشک  یم  كدـی  ار  فراع  مسا  هک  هفیاط  نیا  نیب  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  .دراد  رارق  یبرع 

.دراذگ

ماما رگید  نانخـس  هب  هجوت  اب  تسا و  هداد  ياـج  ناـنآ  بلق  رد  ار  تفرعم  یلاـعت  دـنوادخ  دوخ  هک  دنتـسه  یناـسک  یعقاو  ياـفرع 
.دشاب یمن  ناشیا  صاوخ  مالسلا و  مهیلع  تراهط  نادناخ  زج  یسک  هورگ  نیا  نوگانوگ ، عضاوم  رد  هللا  همحر 

هب ار  یـشاحف  نیرت  تشز  دـناد و  یم  موصعم  ار  باطخ  نب  رمع  هک  یـسک  اریز  تسین ؛ یقیقح  ياـنعم  هب  فراـع  زگره  یبرع  نبا 
هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  هاگدید  رد  نیاربانب  دیمان !؟ فراع  ار  يو  ناوت  یم  اجک  دراد  مالسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  ناوریپ 

رخاوا رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسامن و  فراع  هکلب  تسین ؛ یقیقح  يانعم  هب  فراـع  یبرع  نبا 
هک نانچ  دـنک ، یم  یفرعم  سیلبا  ماد  ار  مکحلا » صوصف   » و هیکم » تاـحوتف   » ینعی یبرع ، نبا  ياـهباتک  نیرتمهم  ناـشکرابم  رمع 

.تشذگ

: مییوگ یم  نیشیپ  ثحابم  هب  هجوت  اب 

تمصع نادناخ  لماک  دیرم  هللا  همحر  ماما  ترـضح  هکلب  دوبن ؛ يو  زا  رتالاب  یبرع و  نبا  نافرع  دیرم  زگره  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
ماما ترضح  هریس  راکفا و  رد  هک  تسا  هیقف » تیالو   » ینارون یقرتم و  لصا  انامه  نآ  لیلد  نیرتمهم  دوب ؛ مالـسلا  مهیلع  تراهط  و 

.تسا هدومن  روهظ  انامه  هللا  همحر  ینیمخ 

تسا نیا  دننک -  یفرعم  ینابر  یملاع  هتسراو و  یفراع  بان و  ۀعیش  ار  يو  دنراد  یعس  هک  یبرع -  نبا  نارادفرط  اب  ام  نخـس  لاح 
: هک

ره ار  رمألا » یلوأ   » رگید فرط  زا  و  دراد ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  هب  اه  تراسج  اه و  نیهوت  فرط  کی  زا  هک  یـسک  اـیآ 
یفرعم ادخ  لماک  یلو  ار  یـسابع  لکوتم  نوچ  يراکتیانج  زیرنوخ و  صخـش  و  دشاب ، روتاتکید  ملاظ و  دنچ  ره  دناد  یم  یمکاح 

هـشیدنا یمالـسا و  تموکح  لیکـشت  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  ینارون  راکفا  رد  هچنآ  هب  يا  هدیقع  دـناوت  یم  دـنک ، یم 
!؟ دشاب هتشاد  ار  تسا ، هتفای  رولبت  هیقف  تیالو  يالاو 

نخـس تسا و  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  میلاعت  كالم  تسین و  یتدـیلقت  یتدـیقع  ثحاـبم  مییوگب : مه  زاـب  هتبلا 
.درادن یشزرا  نانآ  میلاعت  فلاخم 
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یبرع نبا  نافرع  رد  دوجو  تدحو  - 12

هراشا

هلبق هب  یبرع  نبا  مالـسا ، هب  بستنم  نافرع  فوصت و  رد  .تسا  دوجوم » دوجو و  تدـحو   » ثحب یبرع  نبا  یناـفرع  ثحب  نیرتمهم 
هیجوت حیرـشت و  لباق  هدـیقع  نیمه  هب  هجوت  اب  یبرع  نبا  نافرع  ثحابم  زا  يرایـسب  .تسا  هتفاـی  ترهـش  دوجو  تدـحو  هب  نـالئاق 

هب يو  دیاقع  الا  دریذپب و  دوجو  تدحو  رد  ار  یبرع  نبا  هدیقع  انبم و  نیا  يو  راثآ  هدـنناوخ  ای  ققحم  هک  طرـش  نیا  هب  هتبلا  .تسا 
.دوش یم  لاکشا  ياراد  ّدج 

فوصت لها  افرع و  رظنم  زا  دوجوم  دوجو و  تدحو  زا  یفیرعت  ادتبا  مهم ، رایسب  ثحب  نیا  هب  مرتحم  ناگدنناوخ  رتشیب  هجوت  يارب 
نانخـس سپـس  داد و  رارق  یـسررب  دروم  مالـسا  زا  شیپ  ياه  بتکم  بهاذم و  رد  ار  هدیقع  نیا  هقباس  نآ  زا  دعب  میهد و  یم  هئارا 

.مینک یم  دقن  لقن و  ار  یبرع  نبا 

دوجوم دوجو و  تدحو  فیرعت 

هدیدپ مامت  تسین و  يدوجوم  چیه  یلاعت  هللا  ياوسام  تسادخ و  نآ  تسین و  شیب  یکی  دوجوم  دوجو و  دنیوگ : یم  فوصت  لها 
.دندحاو دوجوم  نآ  رهاظم  اه 

.دشاب یمن  ادخ  ینعی  دوجوم  نآ  روهظ  زج  يزیچ  همه ، همه و  هایگ و ...  ناویح و  ناسنا و  هراتـس و  نامـسآ و  نیمز و  دنیوگ : یم 
ياه تروص  راوطا و  هب  هک  تسادخ  تاذ  نیا 
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.تسا هدمآرد  ایرد و ...  ناسنا ، هراتس ، هوک ، نیمز ، لثم  نوگانوگ 

تقیقح کی  تادوجوم  مامت  هک  تسا  نیا  تقیقح  هک  یتروص  رد  دنناد  یم  ادخ  تاذ  زا  ادج  ار  اه  هدیدپ  رهاظ  لها  دـنیوگ : یم 
.دنا

جوم تسا و  جوم  ياراد  ایرد  دنیوگ : یم  .تسایرد  جوم و  لاثم  دناسرب ، ار  ناشدوصقم  ایوگ  قیقد و  ات  دننز  یم  هک  یلاثم  نیرتهب 
وا زا  دنتـسه و  ادـخ  تاذ  نیع  اه  هدـیدپ  مامت  ینعی  تسایرد ؛ جوم و  لاثم  نامه  ادـخ  اب  تادوجوم  مامت  ام و  لاثم  تسایرد ؛ نیع 

.دنشاب یم  ادخ  تاوَلَج  زا  يا  هولج  راوطا و  زا  يروط  هکلب  دنتسین ؛ ادج 

تاقولخم تروص  هب  قالطا ، تلاح  زا  جورخ  يریذـپ و  لکـش  نّیعت و  اب  تسا  فرـص  دوجو  هک  دـنوادخ  تاذ  رت : یملع  ینایب  اـب 
تـسین قولخم  قلاخ و  نیب  توافت  تساهتروص و  نیدـب  وا  روهظ  و  یلاعت ، يراـب  تاذ  ناـمه  تادوجوم  هجیتن  رد  تسا ؛ هدـمآرد 

هب ءایـشا  رد  دوجو  نیمه  هک  یلاح  رد  تسا ؛ دودحمان  دوجو و  نیع  ادخ  تاذ  ینعی  دودحمان ) دودـحم و   ) دـییقت قالطا و  هب  رگم 
.دشاب یم  دودحم  دیقم و  تروص 

یلو دوش ؛ یم  تفای  ءایشا  رد  ًانیع  تسا  راوتسا  قلطم  دوجو  ینعی  يراب  تاذ  رب  هک  یتیصوصخ  تفـص و  ره  ریزگان  فیرعت  نیا  اب 
هرهب و نآ  زا  ار  ءایـشا  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  دنوادخ  رد  دناوت  یمن  یتیـصوصخ  ای  تفـص  چـیه  هجیتن  رد  صقان و  تروص  ره  هب 

.دشابن يربخ 

فوصت لها  هاگدید  زا  دوجوم  دوجو و  تدحو  فیرعت  رد  تسا  فوصت  نافرع و  هصرع  نیققحم  زا  هک  یبرثی » ییحی  دیس  رتکد  »
: دسیون یم 

أـشنم هک  دراد  يرهاظ  تسا و  هزنم  یترثک  هقرفت و  هنوگ  ره  زا  شیوخ  لماک  تدحو  اب  نطاب  رد  هک  تسا  يدحاو  تقیقح  یتسه 
: هک یقیقح  یعقاو و  هن  دنتسه  یلایخ  يرهاظ و  اه ، ترثک  نیا  تسا و  ترثک  شیامن 

تسین ییوت  ام و  نم و  ترضح  نآ  رد  *** تسین ییود  ار  قح  ترضح  بانج 

زییمت (1) چیه  دشابن  تدحو  رد  هک  *** زیچ کی  تسه  وا  وت و  ام و  نم و 
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قیاـقح جاوما  باـبح و  یحطـس ، شرگن  رد  هک  دـنا  باـبح  جاوما و  نوچمه  ثداوـح ، اـه و  هدـیدپ  اـیرد و  بآ  هلزنم  هب  تقیقح 
اه و هولج  هیقب  سب و  تسا و  بآ  تسه  هچ  ره  اجنآ  رد  هک  دوش  یم  نشور  قیمع ، رظن  کـی  اـب  اـما  دنـسر ؛ یم  رظن  هب  هناگادـج 

.دنشاب یم  امن  یتسه  ياه  یتسین  تقیقح  رد  دنتسین و  یلقتسم  هناگادج و  تاذ  ققحت و  ياراد  دنا و  بآ  نآ  رهاظم 

دوب بابح  ار  بآ  رم  هلمج  *** تسار یتسه  رحب  هک  ییاه  جوم 

دوب بآ  بابح ، تقیقح  رد  *** ود دشاب  بابح  بآ و  هچ  رگ 

دوب (1) بارس  یتسه  نوچ  تسار  *** ءایشا یتسه  يور  نیا  زا  سپ 

دوجو تدـحو  باب  رد  تسا  يرظن  نافرع  فوصت و  هصرع  نیمدـقتنم  نیققحم و  زا  هک  ینارهت  اقآ  داوج  ازریم  موحرم  ینّابر  ملاع 
: دسیون یم 

، هیرابتعا دویق  هب  نّیعت  دـّیقت و  تهج  زا  طقف  هک  تسین  شیب  دوجوم  دوجو و  کـی  قیقحت  راد  رد  دـنیوگ : یم  هیفوص  زا  یتعاـمج 
يرابتعا و دسر  یم  رظن  هب  تیریغ  ترثک و  هچنآ  دنیوگ و  یم  يادخ  هک  تسوا  عقاو  رد  تسه  هچ  ره  سپ  دیآ  یم  رظن  هب  رثکتم 

.تسا موهوم 

، دـحاو دوجوم  دوجو و  نامه  یلو  تسین ، شیب  دوجوم  دوجو و  کی  قیقحت  راد  رد  هچرگ  دـنیوگ : یم  افرع  هیفوص و  زا  نیققحم 
نینچ دـشاب و  یم  کلذ  وحن  صقن و  لاـمک و  فعـض و  تدـش و  هب  هتواـفتم  تاـجرد  بتارم و  هب  رثکتم  دوخ  تقیقح  تاذ و  رد 

.تسین (2) یفانم  یقیقح  تدحو  اب  یترثک 

: دسیون یم  رگید  ياج  رد  و 

شتاذ رد  دـحاو ، ِدوجوم  نیا  هکنیا  زا  معا  تسین  شیب  دوجوم  دوجو و  کی  قیقحت  راد  رد  هکنیا  لاوقا  تاـملک و  نیا  عماـج  ردـق 
ماقم يارب  وا  هک  دـشاب  نیا  زا  لمکا  ای  یلاجم  دوجو  هب  رـصحنم  شدوجو  هکنیا  زا  معا  زین  و  هن ، ای  دـشاب  هتـشاد  یتاجرد  فالتخا 

.دوش رابتعا  زین  تدحو  رد  ترثک 
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ریغ صاخشا  هک  دنا  هتفگ  رامش  یب  تاریـسفت  تابیرقت و  تالیثمت و  تاحالطـصا و  تارابتعا و  یعدم ، نایب  دوصقم و  يادا  يارب 
فدـه و تابثا  يارب  نانآ  لیلد  هدـمع  دـندرگ و  یم  دایز  ياه  یمهفان  تالکـشم و  راچد  ناـنآ  دارم  صیخـشت  نییعت و  رد  دراو ،

.دنا (1) هتشگ  دراو  ثیدح  نآرق و  یناهرب و  ثحب  قیرط  زا  يرایسب  یلو  دشاب ؛ یم  هفشاکم  قیرط  دوخ  ياعدم 

: دسیون یم  دوجو  تدحو  فیرعت  رد  هیفوص  ناگرزب  زا  یجیهال  دمحم  خیش 

ره هک  ینادـب  نیقی  ییاـمن  هدـهاشم  بتارم  رد  ار  وا  تاروهظ  تاروطت  ینک و  رظن  فاـصنا  نیع  هب  ددرگ و  ربـهر  یهلا  قیفوت  رگا 
هبترم رب  رظن  ار  سک  ره  تسه و  یتسار  تهج  ار  همه  دنا  هدومن  داقتعا  دـنا و  هتفگ  هللا  تفرعم  رد  هچ  ره  هفلتخم  فئاوط  زا  هفئاط 

زا تسا و  هدـش  کـی  ره  دوهـشم  هچنآرب  رـصحنم  دـنا و  هدوـمن  هدـهاشم  بتارم  عـیمج  هب  ار  وا  هک  تهج  نآ  زا  اـمأ  و  هداـتفا ، يا 
رکف و لقع و  هک  تسا  یلعا  نآ  زا  قح  تاذ  هدمآ و  مزال  عنم  دنا ، لفاغ  ءایشا  همه  رد  تسا  ترضح  نآ  نایرـس  هک  لاح  تقیقح 

نآ هلیسو  هب  هک  تسوا  مه  تقیقح  هب  تخاس  یهاوخ  ترضح  نآ  تفرعم  هلیسو  وت  هچنآ  هچ  دومن ، دنناوت  وا  هطاحا  سایق  لیلد و 
.دوب (2) ناوتن  نآ  زج  وا  لیلد  مرجال  تسین  يدوجوم  چیه  نوچ  وا  ریغ  تسا و  هتشگ  یلجتم  رهاظ و  هلیسو ،

مالسا زا  جراخ  ياه  هشیدنا  رد  دوجو  تدحو  یخیرات  ياه  هشیر 

هراشا

ملع و نآ  ثراو  لماح و  هک  ییاه  تیـصخش  اـب  ییانـشآ  ملع ، نآ  هب  طوبرم  تـالوحت  خـیرات و  هب  هجوت  یملع  ره  تخانـش  يارب 
ياه هشیدنا  رد  دوجو  تدحو  یخیرات  ياه  هشیر  زا  یـضعب  هب  تمـسق  نیا  رد  .تسا  يرورـض  مزال و  دنا  هدوب  ملع  نآ  رد  رکتبم 

: دوش یم  هراشا  رصتخم  تروص  هب  مالسا  زا  جراخ 
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دنه هفسلف  رد  دوجو  تدحو  فلا :

رد ودنه  نویناحور  زا  يا  هدع  طسوت  مسیودنه  لماکت  اب  دوش و  یم  زاغآ  یتنـس  میدق و  مسیودنه »  » زا هک  دنه  بتاکم  هدـمع  رد 
فرـص نانآ  تاقوا  مامت  هک  م ) متفه ق .  نرق  دودح  « ) نانمهرب  » روهظ رد  نآ  زا  سپ  و  م ) متـشه ق .  نرق  دودح  « ) اهادو  » رـصع

داهن رد  ءایـشا  لک  رد  تدحو  تلاصا  هب  هدیقع  هقراب  كدنا  كدنا  دـبای ، یم  همادا  دـشاب  یم  یملع  تاقیقحت  یبهذـم و  ياهراک 
.دنک یم  شبات  ناشیا 

هتفگ هکنیا  ای  تسا » زیچ  همه  ادخ   » ینعی تسادخ » رکیپ  ناهج  تسا و  ناهج  حور  ادخ   » هک تسا  انبم  نیا  رب  هنایفوص  هشیدنا  نیا 
(1) .درادن » ادخ  دوجو  زج  یتقیقح  تسا  ناهج  رد  هچ  ره   » دنا

یقیقح دحاو  نآ  رد  ندش  انف  دوجو و  تدحو  هب  هدیقع  نانمهرب »  » هشیدنا رد  ءایـشا  لک  رد  تدـحو  تلاصا  رکف  ندـمآ  دـیدپ  اب 
.دیدرگ اه  هشیدنا  نیا  تیاغ  امهرب »  » ینعی

هئارا اهداشیناپوا »  » مان هب  يدـیدج  تامیلعت  تـالاقم و  م ) مراـهچ ق .  نرق  دودـح  رد   ) ییاـمهرب نارظن  بحاـص  زا  رگید  یهورگ 
.دیسر رظن  هب  ناتسودنه  رد  يرشب  رکفت  خیرات  رد  هشیدنا  رکفت و  راودا  نیرتگرزب  زا  یکی  تارظن  نیا  اب  هک  دنداد 

همه و يونعم  هاوخ  يدام و  هاوخ  ءایـشا  لک   » هک نیا  زا  ترابع  نآ  تسا و  تباث  یلـصا  هیـضق  کی  رد  یلک  روط  هب  اهداشیناپوا » »
.دنا هدرک  ریبعت  امهرب »  » هب تقیقح  نآ  زا  ًابلاغ  هک  دنتسه » قرغتسم  تدحو  تقیقح  يایرد  رد  همه 

.سب (2) يدنیب و  یم  دوجو  کی  ياراد  ار  همه  هک  دسر  یم  كولس  ریس و  رد  يا  هلحرم  هب  فراع  درم  اهداشیناپوا »  » هفسلف رد 

169 ص :

صص 20 و 19. ج 1 ، مالسا ، رد  هفسلف  خیرات  صص 90 و 89 ؛ زورما ، ات  زاغآ  زا  نایدا  عماج  خیرات  - 1
.101 صص 104 -  نایدا ، عماج  خیرات  ص 76 ؛ ندمت ، خیرات  ص 27 ؛ ج 1 ، مالسا ، رد  هفسلف  خیرات  - 2
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قاور هفسلف  رد  دوجو  تدحو  ب :

(1)

يرگید دوجو  هب  مسج  زج  هک : انعم  نیا  هب  .یناحور  هن  ینامـسج  دوجو  تدحو  اما  تسا ، دوجو  تدـحو  زا  یعون  نایقاور  هفـسلف 
رد هک  تسا  نآ  وطسرا ) حالطصا  رد  لعاف  هن  تردق ؛ ینعم  هب  هوق  ینعی  لعاف  «، ) لعفنم  » ای لعاف »  » نآ هک  دندقتعم  دنتـسین و  لئاق 

دنمان یم  هدام  ملاع ، رد  ندب و  ناسنا ، رد  هک  تسا  نآ  لعفنم »  » دوش و یم  هدـناوخ  راگدرورپ  ملاع  هیلک  رد  سفن و  ای  حور  ناسنا 
دنراد یلک  جزم  رگیدکی  اب  تسا و  دحاو  اهنآ  تقیقح  هک  يوسام » ادـخ و   » ای و  ندـب » حور و   » ای هدام » هوق و   » ینعی رما  ود  نیا  و 

زا ملاع  تقیقح  باب  رد  ریبک و  ملاع  ناهج  تسا و  ریغـص  ملاع  ناسنا  تسا و  يراـس  يرگید  دوجو  ماـمت  رد  یکی  دوجو  هکناـنچ 
هتفای و لیدـبت  كاـخ  بآ و  اوه و  هب  يودـب  شتآ  تسناد و  یم  شتآ  ار  دوجو  لـصا  هک : دـننک  یم  يوریپ  سوطیلقره (2)  يأر 

تسا دوجوم  نآ  رد  هک  يا  هوق  هب  نآ  دنراد و  يا  هرهب  یهلا  مد  زا  تادوجوم  زا  يدرف  ره  نیاربانب  هدش و  هدیمد  نآ  رد  یهلا  یمد 
.دراد یم  هاگن  ار  ملاع  ءازجا 

رگید رود  نآ ، زا  سپ  دـنک ، یم  يودـب  شتآ  ینعی  لصا  هب  عوجر  ددرگ و  یم  یـشالتم  تبقاـع  تسا و  راودا  رب  ملاـع  رما  رادـم 
.تیاهن (3) یب  ات  نینچمه  دوش و  یم  یشالتم  ماجنارس  زین  نآ  دبای و  یم  نایرج  قباس  رود  دننام  ًالماک  هدرک و  زاغآ 

: قاور یسانش  ناهج  رظن  رد  هکنیا  هصالخ 

(4) تسادخ .» شحور  تعیبط و  شمسج  هک  تسا  زیگنا  تفگش  لک  کی  ءازجا  زیچ  همه  »

ناینوطالفا ون  هفسلف  رد  دوجو  تدحو  ج :

نینچ اپورا ، رد  تمکح  ریس  دوخ ، باتک  رد  یغورف  یلع  دمحم  هراب  نیا  رد 

170 ص :

.درک روهظ  نانوی  رد  اهدعب  م و  مراهچ ق .  نرق  رد  نایقاور  هفسلف  - 1
.دوش یم  هتفگ  زین  سوتیلکاره  - 2

ص 57. ج 1 ، اپورا ، رد  تمکح  ریس  یغورف ، یلع  دمحم  - 3
ص 445. ج 1 ، مور ، نانوی و  هفسلف  خیرات  نوتسلپاک ، کیردرف  - 4

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 193 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_170_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_170_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_170_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_170_4
http://www.ghaemiyeh.com
http://www.ebnearabi.com
www.ebnearabi.com


: تسا هدروآ 

هتسیز یم  هیردنکسا  رد  دالیم  زا  شیپ  مود  نرق  نایاپ  رد  هک  دنناد  یم  رصم  مدرم  زا  ساکاس » سوینومآ   » هار هلـسلس  نیا  سـسؤم 
« نیطولف  » هب طوبرم  .دـیمان  نافرع  یقارـشا و  تمکح  دـیاب  عقاو  رد  تسا و  بستنم  ناـینوطالفا  ون  هب  هک  يا  هفـسلف  هیلک  اـما  تسا ؛
ار تیدـحأ  دـناد و  یم  دـحاو  ار  تقیقح  ینعی  تسا  يدوج » تدـحو   » نیطولف .تسا  ساـکاس » سوینومآ   » نادرگاـش زا  هک  تسا 

تیاغ دراگنا و  یم  لک  ردـصم  نیتسخن و  أدـبم  زا  یتاضویف  شوارت و  ًاعیمج  ار  تادوجوم  .درامـش  یم  دوجو  لـک  أـشنم  لـصا و 
رد دـنک و  یم  كاردا  ار  ینامـسج  یناحور و  ملاوع  لوزن ، سوق  رد  هک  درادـنپ  یم  أدـبم  ناـمه  يوس  هب  تشگزاـب  مه  ار  دوجو 

.دوش یم  لیان  دوهش  فشک و  قارشا و  لقعت و  سح و  هب  دوعص  سوق 

ینعم هب  هوق   ] تسا هلاـعف  هوق  دـشاب و  یم  ماـت  لـعف  قلطم و  تروص  تسا ، تادوجوم  دـجوم  هک  نیتسخن  أدـبم  نیطولف ، هدـیقع  هب 
ناوت یمن  دشاب ؛ یم  دودحمان  ظاحل و  ریغ  لک و  رب  طیحم  .تسا  میسقت  هرامش و  دادعت و  زا  يرهب  شتیدحا  لعف ] لباقم  هن  تردق 

هب كاردا  ملع و  نداد  تبـسن  رگید ، ترابع  هب  تسا ، كاردا  ملع و  يارو  وا  هچ ، تسا ؛ لقاع  ای  تسابیز  اـی  دراد  تروص  تفگ :
اما تسا  ءایـشا  لک  .دشاب  يزیچ  بلاط  ات  تسین  دیرم  .دش  دـناوت  وا  مولعم  هک  تسین  يزیچ  وا  ياوس  ینعی  .تسا  دـیحوت  یفانم  وا 

.تسین ءایشا  زا  کی  چیه 

چیه اما  مات ،» لعف   » ای درجم » رکف   » هب یتقو  و  ریخ »  » هب ینامز  دـنک و  یم  دـحاو »  » هب ریبعت  یهاـگ  لـک  ردـصم  أدـبم و  زا  نیطولف » »
مه فصو و  زا  رترب  وا  هک  دناوخ  یم  وا  ریغصت  دیدحت و  هیام  ار  یحیـضوت  ریبعت و  ره  دناد و  یمن  مامت  مه  ار  اهریبعت  نیا  زا  کی 

سح و زا  دیاب  وا  هب  لوصو  يارب  دیوگ  یم  درامـش و  یم  دوجو  أشنم  دوجو و  زا  رترب  دـیوگ و  یمن  دوجو  ار  وا  یتح  .تسا  سایق 
.دش لسوتم  دوهش  فشک و  يونعم و  ریس  هب  دومن و  زواجت  لقع 

یب ار  اهنآ  لقع  و  دنتسه ، یکی  همه  دنا و  همه  کی  ره  .دندحاو  ترثک  دوجو  اب  تالوقعم  تسافـص و  رون و  ملاع  نیا  هصالخ  ... 
دوهش قارشا و  هب  ینعی  هطساو 

171 ص :
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.دنشاب (1) یم  وا  رهظم  نیتسخن  تالوقعم  تسا و  لقع  تیدحأ  هنیآ  نیتسخن  رگید  ترابع  هب  دبای ؛ یم  رد 

مالسا هب  بستنم  نافرع  فوصت و  رد  نیطولف  راکفا  ریثأت  د :

هفـسلف نیطوـلف و  ریثأـت  هب  عـجار  فوـصت ، خـیرات  باـتک  رد  تسا -  فوـصت  ناعفادـم  نارگـشهوژپ و  زا  هک  ینغ -  مساـق  رتـکد 
: دوش یم  هراشا  نآ  زا  یتمسق  هب  هک  دراد  یبلطم  نیملسم  نیب  رد  نافرع  فوصت و  رب  ینوطالفاون 

نیا هب  .تسا  هدوب  رثؤم  نافرع  فوصت و  رد  يزیچ  ره  زا  شیب  نیملسم  نیب  رد  ینوطالفا  ون  هفسلف  ندش  ادیپ  نیطولف و  ءارآ  راشتنا 
يارب هک  مینیب  یم  مینک  تقد  ینوطالفا  ون  ءارآ  رد  نوچ  تفاـی و  يرظن  ساـسا  دوب  یلمع  دـهز  تقو  نآ  اـت  هک  فوصت  هک  ینعم 

نیطولف هفـسلف  هدرپس ، لد  تسا  یقاب  هچنآ  هب  هدنک و  لد  تسا ، یناف  هکنآ  مکح  هب  تسوا  رد  هچره  ایند و  زا  هک  يدـهاز  یفوص 
.دبای یم  وا  ءارآ  رد  ار  دوخ  يوزرآ  ياهتنم  هکلب  تسا ؛ دنیاشوخ  رایسب 

هنیآ ار  ایند  همه  دوجو  تدحو  اریز  تسا  هدرک  بلج  ار  هیفوص  رظن  زیچ  ره  زا  شیب  ینوطالفا  ون  هفسلف  رد  دوجو  تدحو  عوضوم 
دومن رهاـظ و  همه  اـیارم  نیا  یلو  هدـش  رگ  هولج  نآ  رد  ادـخ  هک  تسا  يا  هنیآ  مکح  رد  يدوجوم  ره  دنیب (2) و  یم  قح  تردق 

قح لامج  لامک و  هولج  دروم  ار  دوخ  دردـب و  ار  اه  هدرپ  ات  دـشوکب  دـیاب  ناـسنا  تسادـخ ؛ یقیقح  دوجو  قلطم و  یتسه  تسا و 
.دسرب يدبا  تداعس  هب  دهد و  رارق 

دنک دازآ  تسین ، شیب  يدومن  هک  دوخ  یتسه  دیق  زا  ار  دوخ  دیآرد و  زاورپ  هب  ادخ  فرط  هب  قشع  قوش و  لاب  رپ و  اب  دیاب  کلاس 
.دزاس یناف  وحم و  تسا  یقیقح  دوجو  هک  ادخ  رد  و 

ون هفسلف  نیطولف و  راکفا  فرعم  مجرتم و  نیرتهب  یمور  نیدلا  لالج  انالوم 

172 ص :

ص 68. ج 1 ، اپورا ، رد  تمکح  ریس  - 1
.تسا قح » تاذ   » هنیئآ ایند  اه  يدوجو  تدحو  رظن  زا  هک  تسا  نیا  شحیحص  هتبلا  - 2
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ًابیرقت دیشاب  هدرک  عبتت  تسافرع  فراعملا  هریاد  مکح  رد  هک  گرزب  فراع  نیا  يونثم  ناوید و  رد  سک  ره  .تسا  افرع  ینوطالفا 
.تفای (1) دهاوخ  نآ  رد  ار  ینوطالفا  ون  هفسلف  لئاسم  مامت 

: هک لوا  تیب  نامه  زا  یمور  يالم  يونثم  اما  »

دنک یم  تیاکش  اه  ییادج  زا  *** دنک یم  تیاکح  نوچ  ین  زا  ونشب 

: هک مشش  رتفد  نایاپ  ات 

باوصلاب ملعأ  هللا  دش و  متخ  *** باتفآ لد  نزور  زا  داتف  نوچ 

گنر یمور  انالوم  هک  تسا  ینوطالفا  ون  تمکح  تاراشا  تاکن و  زا  ولمم  باـتک  همه  تسا ، تیب  رازه  شـش  تسیب و  بیرق  هک 
.تسا (2) هدرک  نایب  بولسا  نیرتهب  اب  هدروآرد و  نیملسم  قاذم  هب  هدز و  نآ  هب  ثیدح  نآرق و 

: دسیون یم  تسا  افرع  ینافرع  ریس  تیاهن  هک  ندش  ادخ  ادخ و  تاذ  رد  ناسنا  يانف  هرابرد  يو 

هفـسلف و ياوصق  تیاغ  اریز  تسا ؛ رترب  رتالاب و  هفـسلف  زا  فوصت  رظن  عمطم  نیاربانب  دسرب ، ادخ  هب  قشع ، رپ  اب  دهاوخ  یم  یفوص 
یم فوصت  هک  یتروص  رد  دوشب  تسا  لاـمج  لاـمک و  ریخ و  لاـثم  هک  ادـخ  هب  هیبـش  ناـسنا  هک  دوب  نآ  تمکح ، بولطم  لاـمک 

.دوش ادخ  انف ، نیا  اب  دوش و  یناف  وحم و  یهلا  تاذ  رد  ناسنا  هک  دهاوخ 

ریفکت و دروم  ار  هیفوص  تسا ، یمالسا  دیحوت  هدیقع  اب  فلاخم  ًاحیرـص  اهنآ  زا  یـضعب  هک  فوصت  رد  راکفا  هنوگ  نیا  ندش  ادیپ 
جراخ ای  دنـشاب  جراـخ  مالـسا  زا  دنتـساوخ  یمن  هک  هیفوص  .درک  راوشد  اـهنآ  رب  ار  یگدـنز  اد و  رارق  نیعّرـشتم  اـهقف و  تمحازم 

ًاصوصخم هویش ] نیا   ... ] دنداد قیفوت  مالـسا  اب  ار  فوصت  هدز ، نآرق  هنافراع  ریـسفت  لیوأت و  هب  تسد  فرط  کی  زا  دنوش  هدرمش 
رد ار  دوخ  هدش و  رس  زمر و  هب  لسوتم  رگید  فرط  زا  دش و  جیار  مجنپ  مراهچ و  نرق  رد 

173 ص :

صص 110 و 111. ج 2 ، مالسا ، رد  فوصت  خیرات  - 1
ص 118. نامه ، - 2
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يزاجم یناعم  رد  ار  تاملک  دننز و  یم  فرح  هدرپ  رد  هک  ینعم  نیا  هب  دـنتخاس ؛ دـیقم  صوصخم  تاریبعت  هب  ینافرع  قیاقح  نایب 
: هدومن فیصوت  هتسب  ورف  بل  رس و  نامتک  هب  ار  فوصت  ناوریپ  دنرب و  یم  راک  هب  رود  رایسب  زاجم  یهاگ  و 

دنتخود شناهد  دندرک و  رهم  *** دنتخومآ قح  رارسا  ار  هک  ره 

.دنداد (1) یم  میلعت 

: دسیون یم  همادا  رد  و 

یلکش هب  فوصت   (2) دش ، دـهاوخ  هتفگ  ًابیرق  هک  رگید  یجراخ  تارثؤم  هلـسلس  کی  ینوطالفا و  ون  هفـسلف  قیمع  ریثأت  هجیتن  رد 
ببـس اهدماشیپ  نیا  دندیـسر و  لتق  هب  یـضعب  دنداتفا و  تمحز  هب  هیفوص  ناگرزب  زا  یتعامج  دش و  عقاو  ریفکت  دروم  هک  دـمآرد 

تیاعر ار  عرـش  رهاوظ  دننک ، ادا  زومرم  هوجو و  وذ  ار  دوخ  تاملک  دـنرادب و  موتکم  نامرحمان  زا  ار  دوخ  رارـسا  نایفوص  هک  دـش 
تـسا هنیا  فاصنا  دننک و  قیبطت  ثیدح  نآرق و  اب  لیوأت  هلیـسو  هب  ار  فوصت  نافرع و  هک  دندمآرب  ددـص  رد  ًاصوصخم  دـنیامن و 

نآ هب  مه  تاروت  هدـننک  لیوأت  نیطولف »  » تسد هک  دنتـشاذگ  ییاـج  هب  ار  لـیوأت  هیاـپ  دـندمآرب و  یبوخ  هب  مهم  نیا  هدـهع  زا  هک 
.میتشادرب ار  زغم  نآرق  ام ز  دنتفگ : دنداد و  هولج  یعقاو  تناید  یقیقح و  مالسا  ار  نافرع  فوصت و  دعب  هب  نآ  زا  دیـسر و  دهاوخن 

(3)

و نولیف »  » راکفا حیسم و  دوهی و  تناید  رد  دوجو  تدحو  ه :

: دسیون یم  ینغ  مساق  رتکد 

لوا هدس ] هئام =[  رخاوا  رد  هک  تسا  یمان  نولیف  دوب  هتفای  ترهش  ًاتبسن  میکح  تمس  هب  میدق  رد  دوهی ]  ] موق نآ  زا  هک  یـسک  اهنت 
بهذم .دهد  قفو  نانوی  هفسلف  اب  ار  تاروت  تایوتحم  تساوخ  دومن و  روهظ  هیردنکسا  رد  دالیم  زا  شیپ 

174 ص :

.133 ص 130 -  نامه ، - 1
.تسا ییادوب  يدنه و  دیاقع  هدنسیون  دارم  - 2

ص 150. ج 2 ، مالسا ، رد  فوصت  خیرات  - 3
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هب هجوتم  وا  تاقیقحت  زا  مه  نیطولف  هک  دـیاش  هدومن و  نایب  نولیف  .دـنا  هداد  رارق  دوخ  دـیاقع  لوصا  داینب  نایوسیع  هک  ار  ثیلثت » »
یم رظن  هب  هک  همه  دیحوت  باب  رد  تسین و  یتبسانم  ناینانوی  فراعم  اب  ار  دوهی  دیاقع  هتـشذگ  نیا  زا  دشاب ، هدش  هناگ » هس  میناقا  »
مدع زا  ار  ملاع  هک  یعناص  قلاخ و  هب  هاگ  چیه  نانوی  يامکح  هچ  تسه ، نایم  رد  گرزب  یفالتخا  دنا  هتـشاد  كارتشا  مه  اب  دـیآ 
یبرم ردصم و  ملاع و  تقیقح  ار  تیبوبر  ماقم  ثیدحا و  تاذ  نایب ، یهجو و  هب  کی  ره  هکلب  دنا ، هدوبن  لئاق  دشاب  هدروآ  دوجوب 
دوجو مه  تروص  یب  هدام  یتح  هدوب و  مودعم  یلک  هب  ناهج  هک  تسا  هدوب  یتقو  هک  دـنا  هدرکن  ار  ضرف  نیا  دـنا و  هتـشاگنا  نآ 

هدروآرد و فلتخم  ياه  تروص  هب  ار  نآ  ملاع  فرـصتم  هدوب و  دوجوم  هشیمه  هک  دندوب  يا  هدام  دوجو  هب  دقتعم  همه  هتـشادن و 
.دش ادـیپ  صوصخ  نیا  رد  ددـعتم  بهاذـم  دوب و  هدام  نآ  یگنوگچ  رد  هدوب  یفالتخا  ثحب و  ره  .تسا  هدرک  قلخ  ار  تادوجوم 

.تسا دوجو  تدحو  زا  یعون  کی  ره  ییایرآ  ماوقا  هیلک  هکلب  نانوی ، يامکح  بهاذم  رگید : ترابع  هب 

هب قلطم  مدع  زا  ار  ناهج  دنوادخ ، هکنیا  هب  دنا  هدرک  مکح  دنا  هدروآرد  تاروت  زا  ار  دوخ  یفـسلف  دیاقع  هک  یناسک  دوهی و  اما  و 
هتشادنپ عونصم » عناص و   » تبسن رگیدکی  هب  ار  اهنآ  تبسن  دنا و  هتسناد  هدننیرفآ  زا  ادخ  يدوجو  ار  شنیرفآ  تسا و  هدروآ  دوجو 

.دنا (1)

رگید ماوقا  ناـیم  درک و  زواـجت  دوهی  زا  تیوسیع  هک  نیمه  اـما  دـنتخادرپ ...  یمن  هفـسلف  تمکح و  هب  رما ...  لـیاوا  رد  ناـیوسیع 
هشقانم و راتفرگ  نافلاخم  نارکنم و  لباقم  رد  حیـسم  نید  تیناقح  زا  هعفادـم  يارب  دـش و  ناوارف  نایحیـسم  تیعمج  تفای و  راشتنا 

ناشیا ماقم  يدنلب  هب  مک  مک  دنتخادرپ و  امکح  تاملک  هب  راچان  دـندید ، دـنمزاین  هثحابم  هجاحم و  هب  ار  دوخ  دـندیدرگ و  هلداجم 
دنا هتفایرد  سدقم  بتک  زا  ار  تفرعم  نانآ  دندرب  نامگ  یضعب  هک  نانچ  دندروخرب ،

175 ص :

تدـحو دـیحوت   » رد اما  .دـنا  هدومن  یفرعم  قولخم  زا  ریغ  ار  قلاخ  یهلا  نایدا  ماـمت  هکلب  تسین ، تاروت  هدـیقع  طـقف  نیا  هتبلا  - 1
تروص هب  لزنت  هبترم  رد  هک  تسا  یهلا  تاذ  نیا  ینعی  دـنناد ، یم  دـنوادخ  تاذ  زا  يا  هولج  ار  تاقولخم  اـه و  هدـیدپ  يدوجو ،»

.تسا یهلا  ءایبنا  هاگدید  اب  ریاغم  ًالماک  هاگدید  نیا  تسا و  هدومن  روهظ  ءایشا 
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: هکنیا لصاح  دنا ، هدرک  هضافتـسا  هدومن  تفرعم  كرد  ءایبنا  هک  عبنم  نامه  زا  هدوب و  مهلم  دوخ  امکح  هک  دندش  دـقتعم  یخرب  و 
نوطالفا و تمکح  زا  تاروت  لیجنا و  تعباتم  هب  دّیقت  اب  دـش و  هجوتم  داعم  أدـبم و  لئاسم  رد  روغ  هب  مه  حیـسم  نید  ءایلوا  ناهذا 

لوصا هک  دـندومن  عضو  ار  هللا » هفرعم  ملع   » اـی یحیـسم » یهلا  تمکح   » و دـندرک ، ساـبتقا  ناـیقاور  تاـیقالخا  نیطولف و  نوـلیف و 
دنوادخ یگناگی  روبزم  لوصا  هصالخ  نیملسم و  دزن  تسا  مالک  ملع  ریظن  دیامن و  یم  زاب  یملع  نایب  هب  ًابیرقت  ار  نایحیـسم  دیاقع 

رد .تسا  هدروآ  دوجو  هب  مدـع  زا  ار  ملاع  رایتخا  يور  زا  تبحم و  هار  زا  رابجا  ترورـض و  نودـب  هکنیا  ینعی  وا ، تیقلاخ  تسا و 
هس میناقا   » نایحیـسم نکیل  و  دنـشاب (1) ...  یم  هناگ  هس  میناقا  هک  سدقلا » حور   » و رـسپ »  » و ردـپ » : » تسا دوجو  هس  یگناگی  نیع 

و تسین ، یئود  ییادج و  تسوا  هداز  هک  باتفآ  دیـشروخ و  نایم  هک  نانچ  دنناد  یم  رگیدـکی  هب  نورقم  مه و  ضرع  رد  ار  هناگ »
 ... . دنرامش یم  یهلا  رارسا  زا  دنرادنپ و  یمن  دیحوت  یفانم  ار  هدیقع  نیا  لاح  ره  رد 

فالتخا هقیلـس ، قوذ و  مهف و  فالتخا  رب  انب  راچان  دنتـشاذگ  فراعم  رد  قیقحت  يانب  دـندش و  رظن  لها  حیـسم  نید  ياـیلوا  نوچ 
بهذم یکی  دش  رهاظ  تیوسیع  دهع  زاغآ  رد  هک  مهم  بهاذم  زا  دومن ...  روهظ  ناشیا  نایم  رد  دنچ  بهاذم  دـندرک و  ادـیپ  ءارآ 

ار حیـسم  ادوـب و  تـشترز و  دوـب و  تیحیـسم  یتـشترز و  شیک  زا  یقیفلت  هـک  دوـب ]  ] یناریا یناـم »  » بهذـم رگید  و  سوـترا ... » »
عطق ایند و  كرت  تشترز  تامیلعت  فالخرب  داد و  یم  رارق  رگیدکی  نیرق  ار  نمیرها  ادزم و  اروها  تسناد و  یم  ادـخ  ناگداتـسرف 

.درک یم  شرافس  ار  لسانت  لهأت و  زا  زیهرپ  قئالع و 

ءایلوا نایم  رد  ءارآ  فالتخا  نوچ  مییوگ ، ردق  نیمه  هتـشاد ...  نادقتعم  قرـشم  برغم و  رد  اهنرق  هکلب  اهلاس ؛ بهاذـم  ود  ره  نیا 
هب میدرک  هراشا  هچنآ  قباطم  ار  نید  لوصا  دـندرک و  سلاجم  دـحاو ، هقیرط  رایتخا  لـئاسم و  لـح  يارب  تفاـی  تدـش  حیـسم  نید 

لطاب بهذم  ار  رگید  ياه  يأر  و  دندومن ، تیبثت  تیرثکا 

176 ص :

.دشاب یم  دساف  يا  هدیقع  مالسا ، يدیحوت  هاگدید  ظاحل  زا  تسا  روهشم  ثیلثت »  » مان هب  هک  تیحیسم  ةدیقع  نیا  - 1
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ار راـک  نیا  هک  یناـسک  و  تفاـی ، ققحت  يدـالیم  لوا  هئاـم  جـنپ  راـهچ  فرظ  رد  لوصا ، قـفاوم  یحیـسم  یهلا  تمکح  دـندناوخ ،
« نیتسوگآ  » اب فورعم  اـهنآ  نیرت  گرزب  نیرتربتعم و  مییوگ  ردـق  نیمه  ...دـنوش : یم  هدـناوخ  حیـسم » نید  ءاـبأ   » دـنداد تروص 

تمکح هجوتم  دـعب  دـیئارگ ، ینام »  » بهذـم هب  یناوج  زاغآ  رد  یناساس ] هاـشداپ  روگ  مارهب  رـصاعم   ] دوی مور  ياـبدا  زا  هک  تسا 
هب یحیـسم  ءابآ  زا  یـضعب  ظعاوم  ندینـش  زا  ماجنارـس  .درک  ادیپ  طرفم  قشع  تامیلعت  نآ  هب  تبـسن  دـیدرگ و  نیطولف  نوطالفا و 

ءایلوا زا  کیلوتاک  نایحیـسم  دـمآرد ...  ناشیـشک  هقلح  هب  یناوج  رد  مه  هک  تشاد  رـس  رد  روش  نانچ  تشگرب و  يردام  بهذـم 
.تسا (1) هدش  هتفرگ  نوطالفا  زا  همه  وا  تاقیقحت  دنداد ...  وا  هب  كاپ  بقل  هتشاد  شبوسحم 

یبرع نبا  دیاقع  رد  دوجو  تدحو  یبای  هشیر  و :

هب ناـنوی  هفـسلف  زا  یبرع  نبا  يریذـپ  ریثأـت  زا  تاـعفد  هب  یبرع ، نبا  مکحلا  صوصف  رب  دوخ  تاـقیلعت  رد  یفیفع » ءـالعلاوبا   » رتکد
زا یتمـسق  رد  يو  .درب  یم  مان  نیطولف ، صوصخب  ناینوطالفا  ون  تمکح  يدودح  ات  نژیرا و  نولیف ، نینچمه  نوطالفا و  صوصخ 

: دیوگ یم  دوجو  تدحو  بهذم  اب  اهنآ  هیجوت  قیبطت و  ثیداحا و  تایآ و  رب  نیدلا  یحم  ریسفت  هب  عجار  دوخ  تاقیلعت 

هّیفوص هّیفسلف  يرخأ  میهافم  اهب  لدبتـسی  هّینیدلا و  تاحالطـصإلا  میهافم  یبرع  نبا  ّریغی  نأ  دوجولا ، هدحو  بهذم  یـضتقإ  اذکه 
.هبهذم (2) حور  قفّتت 

: دنک یم  لقن  نینچ  یسیلگنا  قرشتسم  نوسلکین » ، » فورعم دنمشناد  لوق  زا  باتک  نامه  رد  هدربمان  نینچمه 

ّهنإ صوصفلا : یف  یبرع  نبا  بولسأ  فصو  یف  نوسلکین  همالعلا  لوقی 

177 ص :

.77 صص 81 -  ج 1 ، مالسا ، رد  فوصت  خیرات  - 1
ص 42. مکحلا ، صوصف  رب  یفیفع  ءالعلاوبا  تاقیلعت  - 2
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ّلک دنتـسی  يردنکـسإلا ...  نجیرا  ّيدوهیلا و  نولیف  تاباتک  یف  اهفرعن  یّتلا  هقیرطلاـب  هلّوؤی  ثیدـحلا و  وا  نآرقلا  نم  ًاّـصن  ذـخأی 
بـسنت يذـلا  هصاخلا  هملکلاب  هلـصتملا  هیوبنلا  ثیداحألا  هّینآرقلا و  تاـیآلا  نم  هفئاـط  یلا  نیرـشعلا  هعبـسلا و  صوصفلا  نم  ّصف 

یف هصاخ  هقیرطب  ثیداحألا  تایآلا و  نم  اهدـیری  یتلا  یناعملا  جـیرخت  یلا  کلذ  ّلـک  یف  یبرع  نبا  دّـمعی  هیلا ...  ّصفلا  همکحلا 
اهانعم ریغ  یلا  اهفّرص  الا  اهب و  ذخأ  میسجتلا -  هیبشتلا و  یلع  اهتلالد  تناک  امهم  هبهذم -  دّیؤی  ام  هیآلا  رهاظ  یف  ناک  نإف  .لیوأتلا 

 ... . رهاظلا

: دیوگ یم  هکنیا  ات 

هقیقحلا یف  وه  يذلا  نطابلا ، ناسلب  مّلکتی  ّهنإ  کلذ  ّلک  یف  هدامع  و  ًانایحإ ...  ططش  فسعت و  نم  تایآلل  هلیوأت  هقیرط  ولخت  و ال 
(1) ماوعلا ؛...  هدیقع  نع  ّربعی  يذلا  رهاظلا  كرتی  و  هبهذم ، ناسل 

هب ار  اـهنآ  هتفرگ و  ار  ثیداـحا  تاـیآ و  صن  هراومه ، وا  دـیوگ : یم  صوصف  رد  یبرع  نبا  شور  فیـصوت  رد  نوـسلکین ، همـالع 
تفه تسیب و  صوصف  زا  یصف  ره  وا  دنک ...  یم  لیوأت  میا  هتخانش  يردنکـسا  نژیرا  يدوهی و  نولیف  ياه  هتـشون  رد  هک  یـشور 

هب ار  ثیداحا  تایآ و  صف ، ره  يادتبا  رد  هک ] بیترت  نیا  هب   ] دـنک یم  دنتـسم  يوبن  ثیداحا  نآرق و  تایآ  زا  يدادـعت  هب  ار  هناگ 
هک تسا  نیا  دراوـم  نیا  همه  رد  یبرع  نـیا  فدـه  دـهد ...  یم  طاـبترا  دـشاب  یم  ّصف  نآ  تـمکح  بساـنتم  هـک  یـصاخ  هـملک 

رگا سپ  .دنک  یم  نایب  ار  تسا  هدوب  شرظن  دروم  هک  ثیداحا  تایآ و  زا  یمیهافم  یناعم و  لیوأت ، رد  دوخ  صاخ  شور  ساسارب 
دریگ و یم  ار  هیآ  يرهاظ  يانعم  نامه  دنک ، یم  دییأت  دـنوادخ - ]  ] میـسجت هیبشت و  هشیدـنا  ینعی  ار -  وا  يرکف  شور  هیآ ، رهاظ 

.دهد یم  رییغت  دوخ  يرهاظ  ریغ  يانعم  رد  ار  هیآ  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد 

178 ص :

.14 صص 12 -  نامه ، - 1
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: دیوگ یم  هکنیا  ات 

یبرع نبا  شور  هدولاش  و   ... هدوب يرهاظ  دودح  زا  ندـش  جراخ  و  ینطاب ، یناعم  ياه  تشادرب  رب  هیکت  اب  تایآ  رد  وا  لیوأت  شور 
یناعم تسا و  هدوب  نابز  نیمه  وا  شور  بهذـم و  ناـبز  تقیقح ، رد  هدوب و  نطاـب  لـه  ناـبز ا  هب  لـئاسم  ناـیب  دراوم  نیا  همه  رد 

.دراذگ (1) یم  رانک  ار  دنیوگ  یم  نخس  نآ  اب  یماع  مدرم  هک  يرهاظ 

یبرع نبا  نافرع  رد  دوجو  تدحو 

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هراپ  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  ناوارف  هراب  نیا  رد  یبرع  نبا  نانخس 

(2) اهنایعأ ؛ اهسفنأ و  یف  تانکمملا  هیلع  یه  ام  لاوحأ  روصب  ّقحلا ، دوجو  الا  دوجو ، سیل  و  - 1

تاـنکمم و اـهنآ ] هب  هک   ] نوگاـنوگ لاوـحا  اـه و  تروـص  هب  هک  تسوا  مـه  و  تـسین ، يدوـجو  لاـعتم  قـح  دوـجو  زج  ملاـع  رد 
.تسا هتفای  روهظ  نیعتم و  دوش ] یم  هتفگ   ] تاقولخم

هب نوگانوگ  تانوئش  اب  هک  تسادخ  تاذ  نیا  سپ  دنشاب ، یمن  لاعتم  قح  تاذ  تانوئش  تانیعت و  زج  يزیچ  تادوجوم  مامت  ینعی 
.تسا هدش  رگ  هولج  تاقولخم  تروص 

عماج هقلخت  امل  تنأ  *** هسفن یف  ءایشألا  قلاخ  ای  - 2

عساولا (3) ّقیضلا  تنأف  کیف  *** هنوک یهتنی  ام ال  قلخت 

179 ص :

نوطـالفا و صوصخب  ناـنوی  هفـسلف  زا  یبرع  نبا  يریذـپریثأت  دروم  رد  ص 10 ، مکحلا ، صوـصف  رب  یفیفع  ءـالعلاوبا  همدـقم  - 1
یبرع نبا  مکحلا  صوصف  باتک  رب  یفیفع  ءالعلاوبا  رتکد  تاـقیلعت  همدـقم و  هب  هینیطولف ، يدودـح  اـت  نژیرا و  نولیف ، زا  نینچمه 

.يو تاقیلعت  زا  رگید  دراوم  يرایسب  151 و  ، 162 صص 178 ، همدقم و  صص 18 و 12  هلمج : زا  دوش ؛ هعجارم 
ص 96. یبوقعی ، ّصف  مکحلا ، صوصف  - 2
ص 88. یقاحسا ، ّصف  مکحلا ، صوصف  - 3
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: حیضوت همجرت و 

تاذ نیع  هک  وا  ملع  رد  ینعی  تسوا ، رد  ءایـشا  همه  سپ  تسا ، لاـعتم  قح  دوـجو  یلجت  زا  هتـشگ  رادـیدپ  هتفاـی و  روـهظ  هچ  ره 
دنتـسه یجاوما  دـننام  وا  تاذ  رد  تاقولخم  و  تساهنآ ، همه  رب  طیحم  یهانتمان و  تاقولخم  عیمج  عماج  دوخ  تاذ  رد  وا  تسوا و 

لاجم زگره  هبترم  نآ  رد  هک  تسا  ّقیض  شتاذ  تیدحا  رابتعا  هب  لاعتم  قح  تاذ  هک  یلاح  رد  سپ  بآ ؛ رب  رایسب  ییایرد  يور  رب 
تسا لک  رب  عساو  طیحم و  لک و  رد  یلجتم  عساولا ،»  » مسا هب  وا  یلجت  هژیو  هب  یئامـسا ، یلجت  رابتعا  هب  دشاب ، یمن  ددعت  تیونث و 

.تسا (1) رهاظ  ادیوه و  هک  ینعی  تسا ، دوجوم  يزیچ  ره  ییاج و  ره  رد  و 

.هسفن ّداضی  ءیشلا ال  هدحاو و  هقیقح  دوجولا  ّنإف  ّدض ، دوجولا  یف  امف  ٌلثم ، دوجولا  یف  امف  - 3

نئاب ّمث  ام  لوصوم و  ّمث  امف  *** نئاک قبی  مل  ّقحلا  الا  قبی  ملف 

نیاع (2) اذإ  هنیع  ّینیعب ا ال  *** يرأ امف  نایعلا  ناهرب  ءاج  اذب 

: حیضوت ای  همجرت 

أـشنم تنونیب و  أدـبم  هک  یناـکما  نوک  نیا  فراـع ، دوهـش  رد  سپ  يدـض ، هن  تسا و  یلثم  هن  ار  نآ  تسا ، دـحاو  تقیقح  دوجو 
هن دشاب و  یلـصاو  هن  رگید  اجنآ  نیاربانب  دـنام ، یمن  يزیچ  تسا  تدـحو  نیع  هک  قح  تاذ  زج  ددرگ و  یم  دـیدپان  تسا  ترثک 

تریـصب رـصب و  نیع  ود  هب  هک  فراع  دندرگ و  کلهتـسم  قح  یقیقح  تدـحو  نیع  رد  همه  هک  یقرافم  هن  ینیابم و  هن  یلوصوم ،
.دنیب (3) یمن  ار  يزیچ  قح  نیع  زج  درگن ، یم 

تفلتخا نإ  هدودحم و  ءایشألا  ءایشألا و  نیع  ّهنإ  حیحصلا  رابخألاب  و  - 4

180 ص :

ص 267. یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع ، نبا  نیدلا  یحم  - 1
ص 93. یلیعامسا ، ّصف  مکحلا ، صوصف  - 2

ص 267. یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع  نیدلا  یحم  - 3
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ول تاعدبملا و  تاقولخملا و  یّمـسم  یف  يراسلا  وهف  ّقحلل  ّدح  وه  الا و  ءیـش  ّيدحی  امف  دودحم  ّلک  ّدحب  دودحم  وهف  اهدودح ،
(1) ظیفح ؛ ءیش  ّلک  یلع  وهف  دوجولا  نیع  وهف  دوجولا  ّحص  ام  کلذک  رمألا  نکی  مل 

: حیضوت ای  همجرت 

ارچ .تسا  نیعتم  هک  ینعی  دودحم  يدودحم ، ره  دح  اب  وا  سپ  .فلتخم  دودح  ای  تسا  دودحم  ءایـشا  تسا و  ءایـشا  نیع  دنوادخ 
روص رد  وا  سپ  .یلجتم  دودحم  نآ  تروص  هب  وا  تسا و  قح  نیعتم  دح  يدودحم  ره  رد  نیاربانب  .تسا  يدودحم  ره  نیع  وا  هک 
یمن دوجو  يدوجوم  زگره  تفای  یمن  رهاظ  نایرـس و  تادوجوم  رد  قح  رگا  و  تسا ، رهاـظ  يراـس و  تادوجوم  عیمج  قیاـقح  و 

رب طیحم  دوخ  تاذ  هب  تسا و  ضحم  دوجو  نیع  هک  تسا  یلاعت  قح  اهنت  نیاربانب  .تسوا  هیحاـن  زا  يدوجوم  ره  دوجو  هک  تفاـی 
.تساهنآ (2) ظفاح  ءایشا و 

نیع اـّهنأ  ترثک ، اـهقئاقح و  تفلتخا  نإ  هّیهلـإلا و  ءامـسألا  لولدـم  ّنأ  ملعی  اـمک  دـحاولا  یف  هرثـکلا  يری  قیقحتلا  بحاـص  و  - 5
؛ هدحاو نیع  یف  هدوهشم  هرثک  یّلجتلا  یف  نوکیف  نیعلا  دحاو  یف  هلوقعم  هرثک  هذهف  هدحاو 

: حیضوت ای  همجرت 

هک یقیقح -  دـحاو  رد  ملاع ، رد  عقاو  ترثک  هک  دـنبای  یم  رد  دـننیب و  یم  نیتسار  ناـفرع  ناگدـنیوج  قح و  تفرعم  ناگدـنهوژپ 
تخرد و رد  هویم  ایرد ، رد  تارطق  دوجو  دـننام  تسا ، دوجوم  تسا -  هدـش  رهاـظ  ترثک  تروص  هب  هک  تسا  قلطم  دوجو  ناـمه 

فالتخا دوجو  اب  قزار ، قلاخ و  ملاع و  رداق و  لیبق : زا  یهلا  تافص  ءامـسا و  لولدم  هک  دنناد  یم  هک  نانچمه  .هتـسه  رد  تخرد 
ترثک یناعم و  فالتخا  سپ  .عجار  یقیقح  دحاو  تاذ  نامه  هب  تسا و  دحاو  یناعم ،

181 ص :

ص 111. يدوه ، ّصف  مکحلا ، صوصف  - 1
ص 274. مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 2
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نیع تاذ و  رد  ترثـک  نآ  دوش  یلجتم  ءامـسا  روـص  هب  تاذ  نآ  نوـچ  هک  تسا  لوـقعم  تسرد و  یقیقح  دـحاو  تاذ  رد  ءامـسا 
.دوب (1) دهاوخ  دوهشم  دحاو 

هتروص و ملاعلا  ّنأ  لاق  نم  مهف  نع  الا  مهف  ّلک  نع  نطاـبلا  وه  و  موهفم ، ّلـک  یف  رهاـظلا  وهف  ًاروهظ  قلخ  ّلـک  یف  ّقحلل  ّنإـف  - 6
(2) ًالصأ ؛ اهنع  ّقحلا  لاوز  نکمی  ملاعلا ال  روص  و   ... نطابلا وهف  رهظ  ام  حور  ینعملاب  ّهنأ  امک  رهاظلا ، مسإلا  وه  هّتیوه و 

: حیضوت ای  همجرت 

یم یلجتم  رهاظ و  یکردـم  موهفم  رد  دـبای و  یم  روهظ  يا  هنوگ  هب  شتاـقولخم  زا  کـی  ره  رد  یلاـعت  قح  هک  تسا  نیا  دوصقم 
، تسا ناهنپ  یفخم و  اه  مهف  زا  وا  دـنبای ، یمن  رد  شرهاظم  یلاجم و  رد  ار  وا  تاروهظ  تایلجت و  همه  مهف  هک  اجنآ  زا  اما  .ددرگ 

شرهاظم عیمج  رد  ار  قح  ناسک  نیا  هک  تسا  قح  تقیقح  ینعی  تیوه  رهظم  تروص و  ملاـع  دـنناد  یم  هک  یناـسک  مهف  زا  رگم 
قح تسا و  هتشگ  رهاظ  هک  تسوا  تقیقح  تیوه و  ملاع  هک  ینعی  قح ، رهاظ  مسا  زا  تسا  ترابع  رسارس  ملاع  .دننک  یم  هدهاشم 

.قح نطاب  مسا  نآ  نطاب  تسا و  قح  رهاظ  مسا  ملاع  رهاظ  سپ  تسا ، ملاع  نطاب  حور و  تقیقح ، ینعم و  ثیح  زا 

ریغ يرابتعا  هب  لعاف ) مسا  هغیص  هب   ) یضتقم هک  نیا  اب  تسا ، نآ  قیاقح  نوطب  یضتقم  نطاب  مسا  ملاع و  روهظ  یضتقم  رهاظ  مسا 
تقیقح تیدـحا  وا  تسا و  نآ  نیع  رگید  يراـبتعا  هب  نکل  تسا ، تیبوبرم  ریغ  تیبوبر  هک  تسا  لوعفم ) مسا  هغیـص  هب   ) یـضتقم

نیا زا  ملاـع  زا  قح  تسین  نکمم  .تسا  نطاـب  مسا  نیع  نآ  حور  رهاـظ و  مسا  نیع  ملاـع  هک  دـمآ  تسرد  نیارباـنب  .تسا  قیاـقح 
.دوب (3) دهاوخ  ضحم  مدع  قح  نودب  ملاع  هک  دبای ؛ كاکفنا  نآ  روص  زا  ددرگ و  لئاز  تسا  دوجوم  هک  ثیح 

182 ص :

ص 286. يرصیق ، صوصف  حرش  ص 152 ، یناشاک ، صوصف  حرش  ص 465 ، يدنج ، صوصف  حرش  - 1
ص 68. یحون ، ّصف  مکحلا ، صوصف  - 2

 - صص 132 يرصیق ، صوصف  حرـش  و 48 ؛ صـص 47  یناشاک ، صوصف  حرـش  277 ؛ صـص 283 -  يدنج ، صوصف  حرـش  - 3
.130
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لاجر نم  هریغک  یناحبـس »  » دـیزی و یبأک  هللا » انأ   » لاق نم  لاق  هقیقحلا  هذـه  نم  هللا و  الا  هللا  فرعی  هللا و ال  الا  دوجولا  یف  اـمف  - 7
(1) نیمّدقتملا ؛ هللا 

لثم یسک  تسا  تقیقح  نیا  هب  رظان  دسانش و  یمن  يزیچ  یـسک و  شدوخ  زج  ار  ادخ  تسین و  يزیچ  ادخ  زج  یتسه  راد  رد  سپ 
.تسا (2) هتفگ  یناحبس »  » هک نامدقتم  زا  وا  ریغ  تفگ و  هللا » انأ   » یماطسب دیزیاب 

(3) ءیش ؛ ّلک  دوجو  وه  ءیش و  ّلک  یف  دوبعم و  ّلک  یف  دوبعملا  وه  دوجوملا و  دوجولا و  وه  هللا  ّنإف  - 8

.تسا (4) هدش  هدیتسرپ  يزیچ  ره  رد  يدوبعم و  ره  رد  هک  تسوا  تسوا و  دوجوم  دوجو و  هک  تسا  دنوادخ  نامه 

(6) هّلک ؛ دوجولا  هنأ  یلع  اهیبنت   (5) ُنِطابلا » ُرِهاّظلا َو  ُرِخآلا َو  ُلَّوَألا َو  َوُه  : » یلاعت هللا  لاق  - 9

، تسا هدیـشوپ  یتسه  سابل  هک  يزیچ  ره  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  نطاـب ، رهاـظ و  رخآ و  لوا و  تسوا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هک  نیا 
.تسوا دوخ 

وهف هریغب  هدوجو  ناک  نمف  هب ، اندوجو  ناک  اّمنإف  نیدوجوم  اّنک  نإ  نحن و  هللا و  الا  دوجولا  یف  ام  نیقّقحملا  دـنع  تبث  دـق  و  - 10
(7) مدعلا ؛ مکح  یف 

183 ص :

ص 272. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
نآ زا  طقف  دوجو  یتسه و  یبرع ، نبا  دوجو  تدحو  ساسارب  اریز  دنک ؛ یم  دییأت  هللا » انأ  : » تفگ هک  ار  دیزیاب  نخس  یبرع  نبا  - 2

.تسادخ
ص 475. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 3

یم ار  ادخ  دوخ  تقیقح  رد  و  هراتـس و ...  تب ، لثم  دتـسرپ  یم  ار  يزیچ  ره  سک  ره  يو ، ناعبات  یبرع و  نبا  نخـس  نیا  قبط  - 4
.دش دهاوخ  ثحب  هنیمز  نیا  رد  دعب  ياه  شخب  رد  .تسا  هدومن  روهظ  ءایشا  نیا  تروص  هب  دنوادخ  اریز  دتسرپ 

هیآ 3. دیدح ، هروس  - 5
ص 7. ج 4 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 6

ص 363. ج 1 ، نامه ، - 7
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ببس هب  ام  دوجو  یلو  میدوجوم ، هچ  رگ  ام  تسین و  دوجوم  يزیچ  دنوادخ  زج  یتسه  راد  رد  هک  تسا  هدش  تباث  ناققحم  دزن  رد 
.تسا مدع  مکح  رد  دشاب  شریغ  ببس  هب  شدوجو  هک  یسک  تسوا و 

یم نایب  ار  رظن » لها   » و هللا » لها   » نایم قرف  دیوگ و  یم  نخس  زجع  تریح و  لاجر  هرابرد  هک  اجنآ  هیکم  تاحوتف  باتک  رد  - 11
: دسیون یم  دنک ،

: دیوگ یم  لقع  بحاص 

دحاو ّهنأ  یلع  ّلدت  *** هیآ هل  ءیش  ّلک  یف  و 

: دیارس یم  یلجت  بحاص  و 

هنیع ّهنأ  یلع  ّلدت  *** هیآ هل  ءیش  ّلک  یف  و 

(1) هللا ؛ ّلظ  وه  و  صخشلل ، ّلظلاک  ّقحلا  یلإ  هبسنلاب  وه  ملاعلا  یّمسم  وأ  ّقحلا » يوس   » هیلع لوقملا  ّنإ  ملعإ  - 12

هیاس دننام  دـنوادخ  تاذ  هب  تبـسن  همه  دـنیوگ ، ملاع  نآ  هب  هچنآ  هب  تسا  قح  زا  ریغ  هک  وا  رب  دوش  هتفگ  هک  يزیچ  ره  هک  نادـب 
.دشاب یم  دنوادخ  هیاس  اهنیا  همه  سپ  صخش ، هب  تبسن  تسا 

: دیوگ یم  مکحلا  صوصف  باتک  زا  يدوه  ّصف  رد  - 13

ّقح هنیع  الا  *** نیعلا هارت  قلخ  ام  و 

.تسا قح  وا  نیع  هکنیا  رگم  ار  یقلخ  دنیب  یمن  مشچ  و 

: دیوگ یم  رعش  نیا  حرش  رد  يرصیق  و 

؛ موهوم قلخلا  دوهـشملا و  وه  ّقحلاف  هروصلا  کلت  یف  رهاظلا  ّقحلا  نیع  هتاذ  هنیع و  الا و  نیعلا  هدـهاشت  دوجولا  یف  قلخ  سیل  يأ 
: یلاعت لاق  و  ریدقتلا ، کفإلا و  هغللا  یف  قلخلا  ّنإف  هب ، یّمسی  کلذل 

184 ص :

ص 101. یفسوی ، ّصف  مکحلا ، صوصف  - 1
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؛ ناطلس نم  اهب  هللا  لزنأ  ام  مکدنع  نم  ریدقت  کفإ و  يأ   (1) ِقالِتخا ،) الا  اذه  ّنإ  )

هفلتخم ياه  تروص  نیا  رد  هک  تسا  دنوادخ  تاذ  نامه  وا  تاذ  وا و  نیع  هکنیا  رگم  دنیبب  ار  وا  مشچ  هک  تسین  دوجو  رد  یقلخ 
تـسا تهج  نیمه  زا  تسا و  موهوم  يرما  قلخ  دوش و  یم  هدـهاشم  هک  تسا  يزیچ  نامه  دـنوادخ )  ) قح سپ  .تسا  هدـش  رهاظ 
دیامرف یم  یلاعت  دنوادخ  .تسا  هدمآ  يراذگ » دح   » دیدحت و  کفإ »  » غورد يانعم  هب  تغل  رد  قلخ  اریز  دندیمان ؛ قلخ  ار  قلخ  هک 
هدرکن لزان  دنوادخ  هک  دـیا  هداد  ماجنا  ناتدوخ  هیحان  زا  هک  يراذـگ  دـح  عقاو و  فالخ  رگم  تسین  ینعی  قالتخإ » الا  اذـه  ّنإ  » 

.تسا (2)

وأ ٍرجـش  وأ  ٍرجحب  صاخلا  همـسإ  عم  ًاهلإ  مهّلک  هوّمـس  کلذل  هیف و  دـیعی  ّقحلل  یلجم  دوبعم  ّلک  يأر  نم  لَّمکملا  فراعلا  و  - 14
(3) ٍکلف ؛...  وأ  ٍبکوک  وأ  ٍناسنإ 

یلجم نآ  رد  قح  هک  دنیب ، یم  قح  يالجم  عورـشم ] ریغ  هاوخ  دـشاب و  عورـشم  هاوخ   ] ار دوبعم  ره  هک  تسا  یـسک  لمکم  فراع 
ای ناسنا  ای  ناویح  ای  رجش  ای  رجح  هب  یمـسم  هک  تسا  صاخ  مسا  ار  وا  هکنیا  اب  .دندیمان  هلإ  ار  دوبعم  ور  نیا  زا  دوش ، یم  شتـسرپ 

.تسا (4) هدش  موسرم  اهتیصخش  نیا  مسا  هب  شتانیعت  رابتعا  هب  دنوادخ ) ینعی   ) هیلک تقیقح  هک  تسا  کلف  ای  کلم  ای  بکوک 

: دیوگ مهدزناپ  ّصف  يوسیع » ّصف   » رد - 15

نیا يارب  اهنآ  رفک  هکلب  دندرمش ؛ دحتم  یسیع  اب  ار  ادخ  هک  دندشن  رفاک  تهج  نیا  زا  میرم » نب  حیـسملا  وه  هللا   » نتفگ اب  يراصن 
هب یسیع  تیهولا  هب  لئاق  هک  دوب 

185 ص :

هیآ 7. (، 38  ) هروس ص - 1
ص 134. دیوگ ،؟ یم  هچ  یفوص  فراع و  زا  لقن  هب  يدوه ، ّصف  يرصیق ، صوصف  حرش  - 2

ص 195. مکحلا ، صوصف  - 3
نوگاـنوگ ءاـیبنا  تروص  هب  هک  تسادـخ  تاذ  نیا  ینعی   ) .یلمآ هداز  نسح  ص 521 ، مکحلا ، صوصف  حرـش  رد  ممهلا  دـمم  - 4

!( دنتسه شتسرپ  راوازس  هراتس و ...  ناسنا و  تخرد و  گنس و  تهج  نیا  زا  هدش  رهاظ  نیعتم ،
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.مینیب (1) یم  ملاع  نیا  رد  ام  هک  يرگید  زیچ  ره  مه  تسا و  یسیع  مه  دنوادخ  اریز  دوب ؛ اطخ  نیا  و  دندوب ، ییاهنت 

: تسا هداد  حیضوت  نینچ  ار  بلطم  نیمه  ّصف  نیا  حرش  رد  یفیفع  ءالعلاوبا  رتکد 

ّنإ مهلوقب  و ال  حیـسملا ، وه  هللا  ّنإ  مهلوقب  اورفکی  مل  مّهنإ  لوقی  میرم ؟ نب  حیـسملا  وه  هللا  ّنإ  اولاق  نیذـلا  رفک  هجو  ّيأ  نم  و  ... 
.هریغ (2) نود  هدحو  میرم  نب  حیسملا  وه  هللا  ّنإ  مهلوقب  يأ  ًاعم : نیلوقلاب  اورفک  مهّنکل  و  میرم ، نب  یسیع  وه  حیسملا 

: دنک یم  لقن  یبرع  نبا  نانخس  حرش  رد  یلمآ  هداز  نسح  داتسا 

هکنیا نینچمه  دـنا و  هتفگ  تسار  یـسیع  تروص  هب  قح  تیوه  نّیعت  تهج  زا  تسا  میرم  نب  حیـسم  دـنوادخ  دـنتفگ : نانآ  هکنیا 
بیغ هچ  ملاع  ۀمه  اریز  تسا ؛ لطاب  تسردان و  یسیع  تروص  رد  یلاعت  قح  رصح  نکل  و  دنا : هتفگ  تسار  تسا  میرم  نب  یـسیع 

.طقف (3) ياسیع  هن  تسا  قح  تروص  دوهشم  هچ  و 

: تسا هدروآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دروم  رد  یمیهاربا  ّصف  رد  - » 16

.هّیهلألا تاذلا  هب  تفصتا  ام  عیمج  هرصح  هّللختل و  ًالیلخ  لیلخلا ، َیّمُس  اّمنإ 

.تشاد نایرس  وا  دوجو  لالخ  رد  ادخ  هک  دندیمان  لیلخ  نیا  يارب  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا 

: رعاشلا لاق 

(4) ًالیلخ .» لیلخلا  یّمس  هب  و  *** یّتم حورلا  کلسم  تّللخت  دق 

: تسا هتفگ  رعاش 

.تسا هدش  هدیمان  لیلخ  لیلخ »  » تهج نیمه  هب  يا و  هدرک  ذوفن  و  للخت )  ) مناور نوچمه  نم  رد 

186 ص :

ص 141. مهدزناپ ، ّصف  - 1
ص 185. مهدزناپ ، ّصف  مکحلا ، صوصف  رب  یفیفع  ءالعلاوبا  تاقیلعت  - 2

ص 357. مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 3
ص 80. مجنپ ، ّصف  مکحلا ، صوصف  - 4

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 209 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_186_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_186_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_186_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_186_4
http://www.ghaemiyeh.com
http://www.ebnearabi.com
www.ebnearabi.com


: دیوگ  (1) دیرَولا ) ِلبَح  نِم  ِهَیلِإ  ُبَرقَأ  ُنَحن  َو   ) هیآ ینعم  رد  يدوه  ّصف  رد  - 17

(2) هاوق ؛ دبعلا و  ئاضعأ  نیع  هتیّوه  نوکت  نأ  نم  برقأ  برق  الف 

.مینادب یکی  ناگدنب ، وضع  وضع  اب  ار  ادخ  هک  تسا  نیا  ناگدنب  هب  ادخ  یکیدزن 

تایبا لیذ و  ترابع  هدش  رایـسب  لاق  لیق و  داقتنا و  دقن و  دروم  هک  دوجو  تدحو  رد  یبرع  نبا  ترابع  نیرت  حیرـص  هرخألاب  - 18
ار ءایـشا  هک  سک  نآ  تسا  كاپ  اـهنیع :» وه  ءایـشألا و  رهظأ  نم  ناحبـسف  : » تسا هدروآ  هیکم  تاـحوتف  رد  هک  تسا  نآ  بقاـعتم 

.تساهنآ نیع  وا  درک و  رهاظ 

یمالک فالخ  ینُذا  تعمس  ام  و  *** ههجو ریغ  یلإ  ینیع  ترظن  امف 

همانم (3) یف  لزی  مل  صیخش  ّلک  و  *** هدوجو هیف  ناک  دوجو  ّلکف 

یسک ره  تسوا و  رد  يزیچ  ره  دوجو  سپ  تسا ؛ هدینـشن  ینخـس  وا  نخـس  زج  مشوگ  هتـسیرگنن و  يزیچ  هب  وا  يور  زج  ممـشچ 
.تسا هدیمرآ  وا  شمارآ  ناکم  رد  هراومه 

: دیوگ یم  يرصیق  يو  حراش  نیرتروهشم  یبرع ، نبا  دوجوم  دوجو و  تدحو  حیضوت  حرش و  رد 

(4) ناوکألا ؛ لزانم  یف  هتالّزنت  بسحب  تاثدحملاب  یّمسملا  وه  - 19

ییادـخ و ماقم  زا  شندـمآ  نییاپ  لوزن و  بیترت  تهج  هب  دوش  یم  هدـیمان  اهدـماشیپ  ثداوح و  مان  هب  هک  تسادـخ ] ینعی   ] تسوا
.تاقولخم تادوجوم و  هاگیاج  رد  شنتفرگ  رارق 

187 ص :

هیآ 16. (، 50  ) هروس ق - 1
ص 108. مهد ، ّصف  نامه ، - 2

ص 459. ج 2 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 3
ص 159. يرصیق ، مکحلا  صوصف  حرش  - 4
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ملاـعلا روصب  ّقحلا  دوجو  یلزـألا  ریغ  و  هسفنل ، ّقحلا  دوـجو  یلزـألاف  ثداـحلا ، وـه  ّیلزأ و  ریغ  هنم  ّیلزأ و  هنم  دوـجولا  ّنإـف  - 20
(1) لامکلل ؛ هّبح  ملاعلا  هکرح  تناک  دوجولا و  لمکف  ملاعلا  روصب  هسفنل  رهظ  هضعبل و  هضعب  ّهنأل  ًاثودح  یّمسیف  تباثلا 

هک تسا  دوجو  زا  یناث  تمـسق  نیا  هک  میدـق ، ریغ  یلزا و  ریغ  نآ  زا  یـشخب  میدـق و  یلزا و  نآ  زا  یتمـسق  تسا : مسق  ود  دوجو 
دنوادخ دوجو  زین  میدق  ریغ  یلزا و  ریغ  دوجو  و  شدوخ ، يارب  تسادخ و  دوجو  نامه  میدـق  یلزا و  دوجو  سپ  دراد ؛ مان  ثداح 

دوش یم  رهاظ  دوجو  نوچ  .دـنوش  یم  هدـیمان  ثداـح  اـهنآ  دوجو  اـه و  تروص  هنوگ  نیا  هک  تباـث  ملاـع  ياـه  تروص  هب  تسا 
دوجو هک  تسا  روهظ  نیا  هجیتن  رد  ملاع و  تروص  هب  شدوخ  يارب  تسا  هدش  رهاظ  دنوادخ  رگید و  تمـسق  يارب  نآ  زا  یتمـسق 

.تسا لامک  يوس  هب  تبحم  لیلد  هب  تسا ، دنوادخ  دوخ  یهلا و  روهظ  نامه  هک  ملاع ، تکرح  تسا و  هتفای  لماکت 

( هَسفن دهش   ) .ّقحلا يأ  اندهش ) اذإ  و   ) .قالطإلا نّیعتلاب و  الا  امهنیب  هریاغم  هتاذ ال  نیع  انتاوذ  ّنأل  انَسوفن ) اندهش  هاندهش  اذإف  - ) 21
(2) انتروص ؛ یف  ترهظ  ّتیعت و  یّتلا  هتاذ  يأ ،

رگم تسین  وا  ام و  نیب  یتوافت  تسوا و  تاذ  نیع  ام ، تاذ  اریز  مینیب ، یم  ار  دوخ  تقیقح  رد  مینک ، یم  هدهاشم  ار  ادـخ  هک  یتقو 
نیعت و اب  هک  تسوا  تاذ  نوچ  تسا ؛ هدید  ار  دوخ  تقیقح  رد  دید ، ار  ام  دـنوادخ  هک  یتقو  قالطا ، تیدودـحم و  نیعت و  رظن  زا 

.تسا هدمآرد  ام  تروص  هب  يریذپ  تیصخش 

(3) لایخلا ؛ ینعم  اذه  یقیقح و  دوجو  هل  ام  مّهوتم  ملاعلاف  تانکمملا ، نایعأ  یف  قحلا  دوجو  وهف  هکردت  ام  ّلکف  - 22

188 ص :

ص 457. نامه ، - 1
ص 85. نامه ، - 2

ص 234. نامه ، - 3
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لاـیخ ياـنعم  درادـن و  یقیقح  دوجو  تسا و  موهوم  ملاـع  سپ  تسا  قـح  دوـجو  ینک ، یم  كرد  تنکمم  ناـیعا  رد  هک  ار  هچنآ 
.تسا نیمه 

و ال همّهوتم ، رومأ  اهنأ  ملعی  ام  و  اهقئاقحب ، هریاغم  اهنأ  بوجحملا  ّنظیف  تابکرملا ، روصب  مث  طئاسبلا ، روصب  رهظی  يذـلا  وه  - 23
(1) وه ؛ الا  دوجوم 

رد لفاغ و  صخش  اه ، هتفای  بیکرت  تابکرم و  تروص  هب  سپس  و  دوش ، یم  رهاظ  بکرم  ریغ  طیسب و  ءایشا  تروص  هب  هک  تسوا 
رگم تسین  يدوجوم  دنتـسه و  یلایخ  روما  ءایـشا  هک  دناد  یمن  نراد و  رگیدکی  اب  تریاغم  ءایـشا  قیاقح  هک  دـنک  یم  نامگ  هدرپ 

.وا

(2) تاذلا ؛ کلت  اهروص ، قئاقحلا و  کلت  لصأ  نأ  و  ملاعلا ، روصب  رهظت  یتلا  یه  هیهلإلا  تاذلا  ّنإ  - 24

.تسا تاذ  نآ  اهتروص  قئاقح و  نیا  لصا  دشو و  یم  رهاظ  ناهج  تروص  هب  هک  تسا  یهلا  تاذ  نیا 

هّیهلإلا و تاذـلا  یه  اـهّلک  قیاـقحلا  هقیقح  یه  یّتلا  هدـحاولا  هقیقحلا  ّنـأل  هّینیعلا  تادوجوملا  ینعأ  اـهریغ  ـال  اـهنیع  وه  لـب  - 25
(3) هعبات ؛ هّیضرع  هعوبتم و  هّیرهوج  هفلتخم  قئاقح  ریصت  رثکنت و  هرثّکتملا  اهبتارم  یف  اهتایّلجت  اهتانّیعت و  رابتعإب 

عیمج تقیقح  وا  هک  يدـحاو  تقیقح  اریز  تادوـجوم ، نآ  ریغ  هن  تساـه و  تروـص  اـه و  تقیقح  نآ  نـیع  یهلا  تاذ  نآ  هـکلب 
هبترم زا  نوگانوگ  هرثکتم و  بتارم  رد  روهظ  شیاه و  يریذپ  تیـصخش  تانیعت و  رابتعا  هب  تسا و  یهلا  تاذ  انامه  تسا ، قئاقح 
.هعبات یضرع  قئاقح  ای  هعوبتم و  يرهوج  قیاقح  هچ  دیآ ، یم  رد  فلتخم  قیاقح  تروص  هب  دوش و  یم  دایز  هدش و  جراخ  ییاتکی 
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روصب هرهاظلا  یه  اّهنأل  هّیهلإلا ، تاذـلا  مزلی  امم  اهریغ  و  ًاتدارإ ، ًاقطن و  ًاملع و  هایح و  ًاناویح ، وا  ناک  ًادامج  ءیـش ، ّلـکل  ّنإ  - 26
(1) ناویحلا ؛ رامحلا و 

یهلا تاذ  صئاصخ  زا  تافـص  نآ  هک  دشاب  نآ  دننام  یتافـص  هدارا و  قطن و  ملع و  تایح ، ناویح ، هچ  دامج ، هچ  يزیچ  ره  يارب 
.تسا هدش  رهاظ  ناویح  غالا و  تروص  هب  هک  تسا  دنوادخ  سپ  تسا ،

: دیوگ یم  يرصیق  زاب  - 27

هذـه یف  ترهظ  یتلا  یه  هّیهلإلا  هیوهلا  نأل  اهل ، ریاغم  ًاضیأ  تادوجوملا  نم  َءیـش  ـال  و  ّقحلا ، هّیوهل  هریاـغم  تسیل  فراـعلا  سفن 
(2) اهّلک ؛ هروصلا 

هدـش رهاظ  اهتروص  نیا  هب  هک  تسا  دـنوادخ  دوخ  نیا  اریز  دـنوادخ ، تاذ  اب  یتریاغم  چـیه  رگید  تادوجوم  ریاس  فراع و  سفن 
.تسا

: دسیون یم  صوصف  حرش  رد  یبرع  نبا  نانخس  حرش  رد  زین  و 

(3) هّلک ؛ ملاعلا  هروصب  ترهظ  امک  مالسلا ،] هیلع   ] هیوسیعلا هروصلاب  ترهظ  تنّیعت و  یتلا  یه  قحلا  هّیوه  ّنإ  - 28

تروص هب  هک  نانچمه  تسا  هدش  رهاظ  هتفای و  نیعت  مالـسلا ] هیلع   ] یـسیع تروص  هب  هک  تسا  دـنوادخ  دوخ  تیـصخش  تیوه و 
.تسا هدمآ  رد  ملاع 

یبرع نبا  دوجو  تدحو  دقن  ریرقت و 

هراشا

: دسیون یم  يریگناهج  نسحم  رتکد 

دراد دوجو  تدحو  رد  تحارص  مه  روکذم  تارابع  دش ، هدهاشم  هک  نانچ 
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قلخ زا  ار  قح  یلاعت  یهاـگ  مه ، ریغ  یهاـگ  دناسانـش ، یم  مه  نیع  ار  قلخ  قح و  یهاـگ  .دـنک  یم  نآ  ترثک  زا  تیاـکح  مه  و 
زا رپ  یبرع  نبا  بتک  هک  اهنآ  ریاظن  تارابع و  نیا  زا  هصالخ ، .دـیامن  یم  هراـشا  قلخ  هبترم  هب  وا  لّزنت  هب  یهاـگ  دـنک ، یم  دـیکأت 
یم رد  ار  نآ  یفوص  قوذ  هک  یتدحو  ترثک ، لکـشم  اب  مه  تسا و  هجاوم  تدـحو  لصا  اب  مه  وا  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  تساهنآ 

، دیامن یم  رارقا  نآ  هب  لقع  دـنهد و  یم  تداهـش  نآ  رب  ساوح  هک  یترثک  ددرگ ، یم  يورایور  نآ  اب  دوهـش  فشک و  رد  دـبای و 
، رهاظ هب  ولو  شنانخـس ، هجیتن  رد  دیوگ ، یم  نخـس  ترثک  زا  مه  دـنز و  یم  مد  تدـحو  زا  مه  وا  میتفگ  میدـید و  هک  نانچ  اذـل 

نانآ هک  يروط  هب  دنراد ، یم  او  نامگدب  دیدرت و  کش و  تریح و  هب  ار  یقلخ  دنروآ و  یم  راب  هب  یتالکـشم  دـنیامن ، یم  داضتم 
دنک و یم  یفن  يو  زا  ار  دوجو  تدحو  هب  هدیقع  ینارعـش  باهولادبع  دننام  یـضعب  .دنراد  یم  راهظا  داضتم  دیاقع  شا  هرابرد  زین 
قح و تسا و  عیارـش  نایدا و  رکنم  هک  دنراد  یم  مهتم  ار  يو  یمالـسا  گنهرف  ناسانـشرس  تمکح و  ملع و  مالعا  زا  يا  هدـع  ای ،
دندرگ و یم  تریح  تهب و  راچد  يو  هرابرد  مه  یهورگ  هرخألاب  .دنهد و  یم  اوتف  شداحلا  رفک و  هب  اذل  دناد و  یم  یکی  ار  قلخ 

.دننک یم  فقوت  حالطصا  هب  دنیامن و  یم  يراددوخ  هدیقع  راهظا  زا  يو  هرابرد 

هتکن نیا  هک  دـبای  یم  ناـکما  تروص  نیا  هب  تالکـشم  نیا  عفر  هجیتـن  رد  يو و  داـضتم  تاراـبع  قیفوت  هیجوـت و  دـیآ  یم  رظن  هب 
: تسا هتفر  راک  هب  ینعم  ود  هب  قح  يو  نافرع  رد  هک  دشاب  هجوت  رظن و  دروم  هراومه 

زا طرشب  دویق و ال  عیمج  زا  قلطم  هک  تسا ، ثحب  صلاخ و  فرص و  دوجو  دوجولا ،» قلطم  «، » قلطم دوجو   » هک هتاذ » یف  قح  - » 1
ینعی ملاع  زا  یلاعتم  و  تیلع ، تبسن  رابتعا و  زا  یتح  تافاضا  تارابتعا و  همه  زا  هزنم  و  قالطا ، طرش  دیق و  زا  یتح  طورش  عیمج 

لایخ زا  رترب  اذـل  تسا ، یجراخ -  ینهذ و  زا  معا  تافاضا -  تارابتعا و  همه  زا  رانکرب  ّيرب و  هک  اجنآ  زا  .تسا  تاـقولخم  عیمج 
عقاو رد  و  تسین ، دوجوم  یتبـسانم  یتهباشم و  ملاع  اب  ار  وا  تسا و  نکممان  شتفرعم  هجیتن  رد  تسام و  هشیدـنا  مهو و  ساـیق و  و 

هک نانچ  دنئایشا ، ءایشا  تسوا و  وا ، .تسوا  لاحم  ملاع  وا و  نایم  عماج  هجو  كرتشم و  ردق  تابثا 

191 ص :

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 214 

www.ebnearabi.com

http://www.ghaemiyeh.com
http://www.ebnearabi.com
www.ebnearabi.com


و ءایـشأ » ءایـشألا  وه و  وه  لب و  اهتاوذ  یف  ءایـشألا  نیع  وه  ام  و  روهظلا ، یف  ءیـش  ّلک  نیع  وهف  : » هک دـنک  یم  دـیکأت  حیرـصت و 
«. دبع دبعلا  ّبر و  ّبرلاف   » و ملاع » ملاعلا  ناسنإلا و  ّقح و  ّقحلاف  »

کلف «، » تایح کلف  «، » رهوج لصا  «، » نامحرلا سفن  «، » قحلا رهاظ  «، » طـسبنم ّماـع  دوجو  «، » هب قولخم  قح   » هک یلجتم » قح  - » 2
دوجو هتاذ ، یف  قح  دـننام  مه  ینعم  نیا  هب  قح  هب  یهاگ  .تسا  هدـش  هدـیمان  زین  يدوجو » قح   » و ءاـمع » ءاـبه و  «، » لوقعم طـیحم 

.تسا هتشگ  يا  هدع  هابتشا  ثعاب  هجیتن  رد  هدش و  قالطا  قلطم 

، نآ فاصوا  هب  فصتم  قلخ و  اب  فدارم  رهاظم ، همه  رد  رهاظ  یلاـجم و  عیمج  رد  یلجتم  هتاذ ،» یف  قح   » فـالخرب یلجتم » قح  »
هب رظان  نآ  لاثما  و  اهنیع » وه  ءایـشألا و  رهظأ  نم  ناحبـس   » و ّقح » نوکلا  نیع  : » لیبق زا  یتارابع  تسایـشا و  نیع  نوک و  نیع  هکلب 

.دنتسه (1) نآ 

: دیوگ یم  دیامن و  یم  هئربت  هنیمز  نیا  رد  تاماهتا  مامت  زا  ار  يو  یبرع ، نبا  دوجو  تدحو  زا  یتشادرب  نینچ  اب  يریگناهج  رتکد 

لـصا رتاسر ، ترابع  هب  داـینب و  ناـینب و  سـألا و  ّسأ  هک  دوب  لـصا  نیا  هجوتم  تاـضارتعا  تاداـقتنا و  رثکا  دـش  هراـشا  هک  ناـنچ 
هب وا  هک  ینعی  دـشاب ، قلطم  تدـحو  دـنا  هدـیمهف  هدـع  نیا  هک  ناـنچ  نآ ، زا  شدوصقم  رگا  هک  تسا  یبرع  نبا  فوصت  لوصـالا 

راکنا ار  لاعتم  قح  یلاعت  دراذـگن و  یقرف  رهاظم ، رهاظ و  دـیقم و  قلطم و  قلخ ، قح و  ناـیم  راوطا  زا  يروط  هب  ءاـحنا و  زا  يوحن 
لصا نیا  تروص  نیا  رد  تسا ، هتشگ  قلخ  نیع  تاهج  عیمج  زا  هدرک و  لزنت  ّیندت و  قلخ  هبترم  هب  قح  هک  درادنپ  نینچ  دیامن و 

اب نادقتعم  نانمؤم و  هجیتن  رد  دوب و  دهاوخ  ینامـسآ  عیارـش  نید و  لوصا  اب  یفانم  ءایلوا و  میلعت  اب  فلاخم  ایبنا و  دـیحوت  اب  ریاغم 
، شنافلاخم دشا  هک  نانچ  یلو  دـننادب ؛ نیعلت  ریفکت و  عون  ره  قحتـسم  ار  نآ  هب  لئاق  دـقتعم و  هک  تشاد  دـنهاوخ  قح  لوصا  نیا 

وا درک ؛ هراشا  هیمیت  نبا 
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یلاعت و هداهن و  قرف  قلخ  قح و  دیقم و  قلطم و  رهاظم ، رهاظ و  نایم  هک  تسا  هدرکن  هدارا  ار  قلطم  تدحو  تدـحو ، لصا  نیا  زا 
ام : » تسا هدرک  حیرـصت  دوخ  هک  تسا ، هدـشن  لئاق  قلخ  هبترم  هب  لاعتم  تاذ  نآ  لزنت  ّیندـت و  هب  هدرک و  راـکنا  ار  قح  تاذ  هزنت 

هتـشذگ رد  قلخ  قح و  تدـحو  زا  شدوصقم  ندـش  نشور  يارب  هصالخ  ءایـشأ .» ءایـشألا  وه و  وه  لب  اهتاوذ  یف  ءایـشألا  نیع  وه 
ریغ تشاد  تحارص  قوف  ترابع  هک  نانچ  هک  هتاذ » یف  قح  : » تسا هتفر  راک  هب  ینعم  ود  هب  يو  حالطـصا  رد  قح  هک  میداد  هجوت 

رهظأ نم  ناحبـس   » شفورعم ترابع  رد  تساـهنآ و  نیع  ءایـشألا و  رهظأ  هب  قولخم  و  یلجتم » قح   » تسایـشا و زا  یلاـعتم  ءایـشا و 
عفد و لباق  تاداقتنا  هک  مینیب  یم  نیاربانب  تسا ؛ ریخا  يانعم  هب  قح  شدارم  هتـشگ ، شنادـقتنم  عطاق  هبرح  هک  اهنیع » وه  ءایـشألا و 

.تسا (1) باوج  لباق  تاضارتعا 

: يریگناهج بانج  نانخس  دقن 

یم هدـهاشم  يو  هدـیقع  رد  یناوارف  تالکـشم  دـنک ، رظن  یبرع  نبا  نانخـس  عومجم  هب  بصعت  نودـب  يرطف و  لقع  اب  یـسک  رگا 
ار دوخ  ات  دناد  یم  ادخ  نیع  ار  ءایـشا  ترثک ؛ مه  دریذپب و  ار  تدحو  مه  هک  نیا  يارب  يو  یبرع ، نبا  ناوارف  نانخـس  قبط  .دیامن 

راکـشآ یـضقانت  نیا  و  دیامنن ، راکنا  ار  تارثک  ملاع  ات  دیوگ  یم  دنوادخ  ریغ  ار  ءایـشا  مه  دنک و  یفرعم  يدوجو  تدحو  یفوص 
زا کی  ره  ینعی  دنتسه ؛ ادخ  دوخ  سنا  نج و  نامـسآ و  تخرد و  راوید و  رد و  دیوگ  یمن  یبرع  نبا  يرآ ! .يو  نخـس  رد  تسا 

قلطم ادخ  اریز  دیوگ ؛ یمن  ار  نخـس  نیا  یلقاع  یفوص و  چیه  هکلب  یبرع ؛ نبا  هن  ملاع ! شیادیپ  ببـس  دـندوجولا و  بجاو  ءایـشا 
.دنراد یتسین  هقباس  ناسنا ، هراتـس و  هام و  نیمز و  نامـسآ و  اما  تسا  یلزا  دنوادخ  نینچمه  دـیقم ؛ نامـسآ  راوید و  رد و  تسا و 

« ملاع ملاعلا  ناسنإلا و  قح و  قحلاف  : » دیوگ یم  یبرع  نبا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسین و  ادخ  ءایـشا  یناسنا  ره  نادـجو  قبط  سپ 
دنوادخ تسا و  ءایشا  ءایشا  دیوگ : یم  ای  و 
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تیدحا تاذ  نیا  ینعی  دناد ، یمن  یلاعت  قح  روهظ  زج  يزیچ  ار  ءایشا  دش -  نایب  ًالبق  هک  شنانخس -  رد  یبرع  نبا  .تسا  دنوادخ 
نیاربانب تسا ؛ هدش  رهاظ  ءایـشا  لک  تروص  هب  تانکمم  رد  یلجت  تیهولا و  سپـس  تیدـحا و  ماقم و  هب  لوزن  هبترم  رد  هک  تسا 
ناحراش هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا و  هدـش  لئاق  تانکمم  رد  یلجت  تیهولا و  ماـقم  رد  لاـعتم  تاذ  نآ  لزنت  ّیندـت و  هب  یبرع  نبا 

.دنا هدومن  حرش  دییأت و  ار  نآ  یماج  نامحرلا  دبع  یناشاک و  يرصیق و  دننام  یبرع  نبا  گرزب 

: دیوگ یم  دناد و  یم  قح  نامه  ار  دوجو  مامت  یبرع  نبا 

(2) هّلک ؛ دوجولا  ّهنأ  یلع  ًاهیبنت   (1) نطابلا ،) رهاظلا و  رخآلا و  لوألا و  وه  : ) یلاعت هللا  لاق 

: دیوگ یم  زین  و 

(3) هللا ؛ الا  هللا  فرعی  هللا و ال  الا  دوجولا  یف  امف 

: دیارس یم  و 

هنیع ّهنأ  یلع  ّلدت  *** هیآ هل  ءیش  ّلک  یف  و 

: دیوگ یم  تسا  یبرع  نبا  راثآ  ناحراش  نیرتروهشم  نیرتگرزب و  زا  هک  يرصیق 

(4) ناوکألا ؛ لزانم  یف  هتالّزنت  بسحب  تاثدحملاب  یّمسملا  وه 

.تانکمم رد  یلجت  تیدحا و  ماقم  زا  يو  لزنت  رطاخ  هب  دوش  یم  هدیمان  تاقولخم  هک  تسا  قح  تاذ  نامه 

: دیوگ یم  و 

الا امهنیب  هریاغم  هتاذ ال  نیع  انتاوذ  ّنأل  ًانسوفن ، اندهش  هاندهش  اذإف 

194 ص :

هیآ 3. (، 57  ) دیدح هروس  - 1
ص 70. ج 4 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2

ص 273. ج 1 ، نامه ، - 3
ص 152. يرصیق ، مکحلا  صوصف  حرش  - 4
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.انتروص (1) یف  ترهظ  ّتیعت و  یّتلا  هتاذ  يأ  هسفن ، دهش  ّقحلا ، يأ  اندهش ، اذإ  قالطإلا و  نّیعتلاب و 

: دیوگ یم  و 

رامحلا و روصب  هرهاظلا  یه  اّهنأل  هّیهلإلا  تاذـلا  مزلی  اّمم  اهریغ  انتدارإ و  ًاقطن و  ًاـملع و  ًاـناویح و  وأ  ناـک  ًاداـمج  ءیـش  ّلـکل  ّنإ 
.ناویحلا (2)

تاذ نآ  ندش  رگ  هولج  یهلا و  سدقا  تاذ  لزنت  زا  نخس  يو ، ناحراش  یبرع و  نبا  رگید ، ددعتم  نانخـس  نانخـس و  نیا  مامت  رد 
تفگ روط  نیا  يو ، ناحراش  یبرع و  نبا  نانخس  تحارـص  همه  نآ  اب  ناوت  یم  هنوگچ  لاح  .تسا  ءایـشا  مامت  تروص  هب  سدقم 

.دنا هتفگن  يو  راثآ  گرزب  ناحراش  زا  کی  چیه  هک  ینخس  درادن ، ءایشا  تروص  هب  یهلا  تاذ  لّزنت  هب  يا  هدیقع  یبرع  نبا  هک 

هتفر راـک  هب  ینعم  ود  هب  یبرع  نبا  ناـفرع  رد  قح  : » دـیوگ یم  هک  يریگناـهج  رتکد  باـنج  دـنمجرا  داتـسا  رگید  نخـس  نینچمه 
حیحـص تسا ،» ادـخ  ریغ  قلخ و  اب  فدارم  هک  یلجتم » قح   » مود ياـنعم  تسا و  قلطم  دوجو  هک  هتاذ » یف  قح   » لوا ياـنعم  .تسا 

ناگرزب وزج  هک  خیرات  رد  يو  رظن  نافلاخم  ایآ  هک  تساجنیا  لاؤس  ياج  هتـشاد ، یهاگدید  نینچ  ًاعقاو  یبرع  نبا  رگا  .دشاب  یمن 
يرظن ثحابم  رد  تقد  لـها  فلتخم و  مولع  عماـج  ناـنآ  زا  يرایـسب  هک  یلاـح  رد  دـندشن !؟ هجوتم  ار  نیا  دـندوب  اـملع  اـمکح و 

(3) درک ! یمهفن  هب  مهتم  ار  نانآ  همه  دوش  یم  ایآ  .دندوب 

195 ص :

ص 85. نامه ، - 1
ص 252. نامه ، - 2

مهتم كاردا  مهف و  روصق  هب  مهتم  ار  نانآ  هراومه  دوجو ، تدـحو  هدـیقع  نافلاخم  لباقم  رد  نانآ  ناوریپ  نایفوص و  هنافـسأتم  - 3
زا هک  يدـمحم  مظاک  بانج  .دـندوب  دوخ  نامز  ياوقت  اب  هتـسجرب و  رّحبتم و  ياملع  زا  نانآ  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد  دـنیامن ، یم 

ربارب رد  دـندوب و  يدوجو  تدـحو  دـیاقع  فلاخم  هک  ار  هعیـش  گرزب  ياملع  .تسا  فوصت  هصرع  لاعف  ناگدنـسیون  ناعفادـم و 
یم تبسن  بهذم  ناگرزب  هب  دشاب  یم  شدوخ  قیال  هچنآ  و  دنک ، یم  یمهفن  هب  مهتم  ار  دنداتـسیا  یم  ناشینید  فیلکت  رب  انب  نانآ 

مالـسا ناهج  گرزب  رخافم  زا  یکی  هک  یعیـش  گرزب  عماج  دنمـشناد  يرظن ، نافرع  ملاـع  گرزب  یبرع  نبا  باـتک  رد  يو  .دـهد 
نافلاخم زا  رگید  يرایـسب  ناسب  زین  یـسلجم  : » دسیون یم  دـنک و  یم  مهف  روصق  هب  مهتم  ار  یـسلجم  رقاب  دـمحم  همالع  ینعی  تسا 

دنچ ره  .تسا  هدرک  یقلت  ناشرفک  ببـس  ار  هتکن  نیا  هدرک و  هراشا  دوجو  تدـحو  هژیو  هب  داحتا و  لولح ، ياـه  هتکن  هب  فوصت 
هتفگ انالوم  یبرع و  نبا  یناقَرَخ ، يرتشوش ،]  ] يرَتُست جالح ، دیزیاب ، هژیوب  صاخ و  نافراع  هک  هچنآ  مهف  هب  ناشیا  زا  يرایـسب  هک 
دننام هب  یناسک  اذل  .دـنا و  هدرک  یقلت  لصا  ار  نآ  تواضق و  ناشیا  يارآ  بلاطم و  هب  تبـسن  دوخ  مهف  نیا  اب  دـنا و  هدربن  ار  دـنا ،
یبرع نبا  « ) دـندادترا رفک و  رد  لخاد  نید و  زا  جراخ  مکح  رد  جـالح ، دـیزیاب و  نوچ  وا ، ياـه  هشیدـنا  ناماگـشیپ  یبرع و  نبا 

: مییوگ یم  دـننک  یم  عافد  هیفوص  زا  نایب  ملق و  اب  هک  يو  لاـثما  يو و  باوج  رد  صص 133 و 134 .) يرظن ، نافرع  ملاع  گرزب 
يددعتم نانخـس  رد  نانآ  اریز  دنا ؛ هدوبن  شنیب  کلد و  لها  مه  مالـسلا  مهیلع  تراهط  نادـناخ  هللااب  ذوعن  دـیاب  امـش  نانخـس  قبط 

َنوُعَّدَی ٌماوقأ  ُنوُکَیَـس  مُهَعَم َو  ُرَـشُحی  مُهنِم َو  َوُهَف  مِهَیلِإ  َلام  نَمَف  انَئادعَأ  مُهَّنِإ  هلمج : زا  دـنا ؛ هدرک  یفرعم  فرحنم  ار  هیفوص  مامت 
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نَم ٌءاَِرب َو  مُهنِم  اَنَأ  اّنِم َو  َسیَلَف  مِهَیلِإ  َلام  نَمَف  الَا  مُُهلاَوقَا  َنُولَّوَُأی  مِهبَقَِلب َو  مُهَـسُفنَأ  َنُوبِّقَُلی  مِِهب َو  َنوُهَّبَـشَتَی  مِهَیلِإ َو  َنُولیمَی  اـنَّبُح َو 
ام نانمـشد  نایفوص ]  ] اهنآ ینعی : .ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ِهللا  ِلوُسَر  يَدَـی  َنَیب  َراّفُکلا  َدَـهاج  نَمَک  َناـک  مِهیَلَع  َّدَر  مُهَرَکنَأ َو 

ياعدا هک  دنوش  یم  ادیپ  یناسک  يدوز  هب  دـش و  دـهاوخ  روشحم  نانآ  اب  تسا و  نانآ  زا  دـنک  لیم  اهنآ  هب  سک  ره  سپ  .دنتـسه 
دـنراذگ و یم  دوخرب  ار  نانآ  بقل  هدومن و  هیبشت  ناشیا  هب  ار  دوخ  دـنهد و  یم  ناشن  لیامت  زین  ناشیا  هب  دـننک و  یم  ار  ام  تبحم 
در و ار  نانآ  سک  ره  میرازیب و  وا  زا  ام  تسین و  ام  زا  دهد  ناشن  لیامت  ناشیا  هب  سک  ره  هک  نادب  .دـننک  یم  لیوأت  ار  ناشراتفگ 
ص ج 2 ، راحبلا ، هنیفس   ) .تسا هدرک  داهج  رافک  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک  راکنا 

ِِهبلَق ِِهناِسِلب َو  مُهرِکُنی  َمل  ُهَِّیفوُّصلا َو  ُهَدـنِع  َرِکُذ  نَم  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ص 304 .) ج 6 ، ییوخ ، هغالبلا  جهن  حرـش  57 ؛
هیفوص زا  وا  دزن  سک  ره  ینعی : .مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ِهللا  ِلوُسَر  يَدَـی  َنَیب  َراّـفُکلا  َدَـهاج  اـمَّنَأَکَف  مُهَرَکنَأ  نَم  اـّنِم َو  َسیَلَف 

رد ادـخ  هار  رد  هکنیا  ایوگ  دـیامن  راکنا  ار  هیفوص  سک  ره  تسین و  ام  زا  دـنکن  ناشیا  راـکنا  لد  ناـبز و  هب  دـیآ و  ناـیم  هب  نخس 
هنیفس ص 562 ؛ یلیبدرا ، سدـقم  هعیـشلا ، هقیدـح   ) .تسا هدرک  داـهج  راـفک  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح 
ٌدَحَأ ُلوُقَی  ال  دومرف : يرگید  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ج 6 ص 304 .) ییوخ ، هغالبلا  جهن  حرـش  ص 57 ؛ ج 2 ، راحبلا ،

.تقامح ای  تلاهج  ای  رکم  هعدخ و  يور  زا  رگم  دوش  یمن  هیفوص  هب  لئاق  یـسک  ینعی : .ٍهَقاَمِح  وَأ  ٍَهلالَـض  وَأ  ٍهَعدُِخل  الا  ِفُّوَصَّتلِاب 
اِنتَِفلاَُخم نِم  مُهُّلُک »  » ُهَِّیفوُّصلا دومرف : مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ص 31 .) یلماع ، رح  خیش  هب  رشع  ینثأ  ص 58 و  ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  )

َول ِهِرُون َو  َِّمتُم  ُهللا  ِهللا َو  ِرُون  ِءاَفطِإ  یف  َنوُدَهجَی  َنیذَّلا  َِکئلوُأ  ِهَّمُألا  ِهِذـه  ُسوُجَم  يَراصَن َو  الا  مُه  نِإ  اِنتَقیرَِطل َو  ٌهرَیاَغُم  مُُهتَقیرَط  َو 
سوجم يراصن و  هورگ ، نیا  تسام و  هقیرط  فالخرب  لطاب و  نانآ  هقیرط  دتـسه و  ام  فلاخم  هیفوص  مامت  ینعی : .َنُوِرفاـکلا  َهِرَک 

نارفاک هچ  رگا  .دـنک  یم  مامت  ار  دوخ  رون  ادـخ  دـننک و  یم  مالـسا )  ) ادـخ رون  ندرک  شوماخ  رد  یعـس  ناـنآ  .دنتـسه  تما  نیا 
مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  هک  يرگید  ناوارف  ثیداحا  و  ص 58 ) ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  ص 603 ؛ هعیشلا ، هقیدح   ) .دنرادن شوخ 

لوط رد  دـندومن و  مالـسا  دراو  ار  یناوارف  تافارحنا  هیفوص  .دـنا  هداد  رارق  تمذـم  دروم  تدـش  هب  ناشتافارحنا  رطاخ  هب  ار  هیفوص 
يدوجو تدحو  .دنداتسیا  ناشیا  ربارب  رد  اه و ...  قودص  اه ، یسلجم  اه ، یلیبدرا  سدقم  لاثما  هعیش  هتسراو  ياملع  مالـسا  خیرات 

نافرع برغ و  هفـسلف  زا  سابتقا  درادن و  مالـسا  رد  يا  هقباس  چیه  دش  رکذ  نآ  لئالد  هک  هنوگ  نامه  دنز  یم  مد  نآ  زا  هیفوص  هک 
ياملع هک  دـننادب  دـننک ، دـس  ار  تقیقح  هار  دـنهاوخ  یم  نافلاخم  هب  یمهفن  كرام  ندز  اـب  هک  هیفوص  ناعفادـم  .دـشاب  یم  قرش 
بتاکم یبرغ  یقرش و  فراعم  اب  هتخیمآ  ناشنهذ  دنا و  هتفای  دشر  موصعم  ناماما  بتکم  رد  هک  یسلجم  همالع  لاثما  هعیش  هتـسراو 

لباقم رد  دنا  هدید  تراهط  نادناخ  نآرق و  میلاعت  میلـس و  لقع  اب  ریاغم  نوچ  دنا و  هدیـسر  هیفوص  نانخـس  قمع  هب  .تسین  يرـشب 
یم دنناد ، یم  یـسلجم  رقاب  دمحم  همالع  يوس  زا  فوصت  راکنا  تلع  ار  یتریـصب  یب  هک  نانآ  باوج  رد  .دنا  هداتـسیا  دـیاقع  نیا 

تریـصب یب  دنتفرگ  ار  هیفوص  لطاب  دیاقع  هک  نانآ  دنوشن و  دساف  دیاقع  عبات  هک  دوب  هدـش  ثعاب  نانآ  یهاگآ  تریـصب و  مییوگ :
ۀعوسوم بحاص  یـسلجم  راوگرزب  همالع  دنک و  یم  فیرعت  هیفوص  زا  يدمحم  مظاک  بانج  .یقیقح  فراعم  زا  رود  هب  دنتـسه و 

لقن نایرج  رد  يونثم  مود  رتفد  رد  يولوم  دـینک : هجوت  هیفوص  دـیاقع  زا  یخرب  هب  لاح  درب ، یم  لاؤس  ریز  ار  راونالا  راـحب  گرزب 
هک اجنآ  ات  دـنک ! یم  هئربت  ار  نوعلم  مجلم  نبا  یلاـعفا ، دـیحوت  زا  طـلغ  تشادرب  تلع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تداهـش  ناتـساد 

ریما تعافـش  اـب  هک  دـیوگ  یم  تیاـهن  رد  .درب و  یم  ماـن  ادـخ  ریـشمش  نیتسآ و  تسد و  ار ، نوعلم  نیا  ریـشمش  نیتسآ و  تسد و 
درادن و دوجو  ملاع  رد  رتشیب  لعاف  کی  یلاعفا ، دـیحوت  زا  هیفوص  لطاب  ریـسفت  قبط  .دوش  یم  تشهب  دراو  دـبا ، نوعلم  نآ  نانمؤم 

نبا تسد  يولوم  لطاب ، هاگدـید  نیا  قبط  .دنتـسه  هدارا  یب  روبجم و  يرازبا  طقف  اـه  ناـسنا  دـنیوگ : یم  .تسادـخ  یقیقح  لـعاف 
مجنپ رتـفد  همدـقم  رد  يو  قد  نعط و  قح  تلآ  رب  منز  یک  *** قح تسد  لـعاف  وـت ، یقح  تلآ  دـناد !!! یم  ادـخ  تسد  ار  مجلم 
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ینعی دوش ! یم  لطاب  وا  يارب  تعیرـش  دـسر  تقیقح  هب  هک  سک  ره  ینعی : عیارـشلا ؛ تلطب  قیاقحلا  تلـصو  اذإ  دـیوگ : یم  يونثم 
ياهقف مامت  هک  تسا  یتروص  رد  يولوم  نخـس  نیا  .تسین  يو  يارب  یفیلکت  رگید  هللا ) یف  يانف   ) تقیقح هب  هدـش  لـصاو  ناـسنا 

كوخ گس و  دیوگ : یم  هیـسدق  تاحفن  رد  یفوص » راطیب  دمحم   » .دـنناد یم  لطاب  ار  هاگدـید  نیا  ینـس ، هعیـش و  زا  معا  مالـسا 
یف بهار  ـالا  هللا  اـم  اـنهلإ و  ـالا  ریزنخلا  بلکلا و  اـم  و   » تسا هسینک  رد  هک  یبهار  نآ  رگم  تسین  ادـخ  اـم و  يادـخ  رگم  دنتـسین 
يو یکاپ  ییابرلد و  هک  دنـشک  یم  ریوصت  هب  ناطیـش  زا  يا  هرهچ  نانچ  نآ  دـنا و  هدومن  سیدـقت  ار  ناطیـش  هیفوص  رثکا  هسینک .»

هک دوب  یسک  جالح  روصنم  .دش  هراشا  یقرواپ  رد  نانخس  نآ  زا  یخرب  هب  هعومجم  نیا  يادتبا  رد  .دراد  یم  او  یتفگـش  هب  ار  همه 
ترضح دانسا ، تایاور و  قبط  .دومن  مالسا  دراو  نافرع  مسا  هب  ار  یناوارف  تافارحنا  تفگ و  یم  نخـس  ادخ  اب  دوخ  داحتا  زا  مادم 

راعشا زا  یکی  رد  يو  .درک  تنعل  ار  وا  دندومن و  رداص  یتخبون  حور  نب  نیسح  دوخ  بیان  طسوت  یعیقوت  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو 
کنم ینتیندأ  یّنمتملا  هینم  ای  *** یّنم کنم و  تبجع  دـیوگ : یم  نیـساوط )  ) باتک رد  ادـخ  تاذ  اـب  ناـسنا  داـحتا  ماـقم  رد  دوخ 

دوخ هب  نانچ  ارم  .دنموزرآ  ره  يوزرآ  يا  مدنام  تفگش  رد  مه  مدوخ  زا  مدش ، تفگش  رد  وت  زا  ینعی : ّینأ  ّکنأ  تننظ  *** یّتح
ییاج ات  ار  تافارخ  هیفوص  نایاقآ  .یتخاس  انف  دوخ  رد  ارم  هک  مدـش  بئاغ  نانچ  دوجو  رد  ینم و  وت  متـشادنپ  هک  یتخاس  کیدزن 

، تسرپ هلاسوگ  تسرپ ، نج  تسرپ ، هراتـس  تسرپ ، تب  دتـسرپ  یم  ار  ادخ  دتـسرپ  یم  ار  هچ  ره  سک  ره  دنتفگ : هک  دـندرب  شیپ 
زا یلیخ  نایاقآ  هک  یبرع  نبا  .دنتـسرپ  یم  ار  ادخ  تقیقح  رد  دنتـسرپ  یم  ار  یلـسانت  تلآ  هک  اهودنه  زا  یخرب  لثم  دـنتفگ  یتح 
نز هک  دراد  اـعدا  هی  دـمحم  ّصف  رد  مکحلا  صوـصف  باـتک  رد  يو  .تسا  هدوـمن  دـنوادخ  هب  مـیظع  یتراـسج  دـننز  یم  مد  يو 

دـنک و یم  یکیدزن  ادـخ  اب  دراد  تقیقح  رد  دـنک  یم  یکیدزن  نز  اب  دراد  درم  هک  ینامز  تسادـخ و  روهظ  يارب  الجم  نیرتلماـک 
زا يرایسب  دنا !! هدیسرن  نایفوص  نخـس  هنُک  هب  نافلاخم  دنیوگ : یم  نایاقآ  لاح  دساف ) دیاقع  نیا  زا  ادخ  رب  هانپ   ) .تسادخ لوعفم 

دنداتسیا تافارحنا  نیا  ربارب  رد  ناش  یهلا  هفیظو  قبط  هعیش  ياملع  ناگرزب  تسین و  فارحنا  تلالـض و  زج  يزیچ  هیفوص ، نانخس 
.دنا هداتسیا  و 
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مه نآ  لیلد  .دـنا  هدومنن  هئارا  يو  نافرع  رد  قح »  » زا ار  ییانعم  نینچ  یبرع  نبا  بتکم  هتـسجرب  ناحراش  زا  کی  چـیه  یناث  رد  و 
، دهد یم  هئارا  يریگناهج  بانج  هک  تسا  یمود  يانعم  نامه  قح »  » زا یبرع  نبا  روظنم  دیوگب  یـسک  رگا  .تسا  صخـشم  ًالماک 
وا تاذ  ریغ  هک  دـنوادخ  تاقولخم  اب  تسا  فدارم  مود  يانعم  هب  قح  اریز  تسین ، يدوجو  تدـحو  یفوص و  رگید  یبرع  نبا  سپ 

یفرعم يدوجو  تدـحو  یفوص  ار  یبرع  نبا  مادـم  شروهـشم  رثا  نیمه  رد  يریگناهج  بانج  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـشاب و  یم 
.دنک یم 
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هدرک هدارا  داد ، هئارا  يریگناـهج  باـنج  هک  یلوا  ياـنعم  ناـمه  قح »  » زا يو  دوجو ، تدـحو  رد  یبرع  نبا  تـالمج  هب  هجوـت  اـب 
هدومن یلجت  هتفای و  لزنت  ءایشا  تروص  هب  رگید  يا  هبترم  رد  و  ءایشا ، ریغ  تسا و  قلطم  تروص  هب  يا  هبترم  رد  قح  نیا  اما  تسا ؛

.نوگانوگ بتارم  رد  اما  دهد  یم  ار  یهلا  تاذ  ینعی  روهشم  يانعم  نامه  قح »  » یبرع نبا  نافرع  رد  سپ  .تسا 

: دوش یم  هراشا  لیلد  ود  هب  راصتخا  هب  انعم  نیا  تابثا  يارب 

دیاب لاـح  دـنک ؛ یم  یفرعم  شتـسرپ  راوازـس  دوبعم و  ار  ءایـشا  دـش -  ناـیب  اـهنآ  زا  یخرب  هک  يددـعتم -  دراوم  رد  یبرع  نبا  - 1
هک یبرع  نبا  سپ  لوا ، يانعم  هک  تسا  نیا  باوج  ًاعطق  مود ؟ ياـنعم  هب  اـی  تسا  شتـسرپ  راوازـس  تسخن  ياـنعم  هب  قح  دیـسرپ :

.تسا شتسرپ  راوازس  هک  تسادخ  طقف  اریز  تسا ؛ هدرک  هدارا  قح  زا  ار  تسخن  يانعم  نامه  دناد  یم  قح  روهظ  ار  تاقولخم 

هجوت اب  لاح  .دناد  یم  یتسه  ملاع  داجیا  ببس  ار  یهلا  تاذ  نایرس  تشذگ ، يو  زا  هک  یحیرص  نانخـس  هب  هجوت  اب  یبرع  نبا  - 2
ریغ هک  تاقولخم  اب  تسا  فدارم  هک  یمود -  ياـنعم  ناـمه  قح  زا  یبرع  نبا  دارم  هک  تشاد  اـعدا  ناوت  یم  هنوگچ  نخـس  نیا  هب 

!؟ دندومن حرطم  يریگناهج  داتسا  بانج  هک  تسا  دنشاب -  یم  یلاعت  قح  تاذ 

: دیوگ یم  یبرع  نبا  دوجو  تدحو  هرابرد  بوک  نیرز  رتکد 

يدـبا و یلزا ، دوجو  تقیقح  و  ریثـک »  » ءامـسا تافـص و  رهاـظم و  رد  تسا و  دـحاو »  » دوخ تاذ  رد  دوـجو  یبرع  نبا  هاگدـید  زا 
تاذ هیحان  زا  دوجو  نیا  هب  نوچ  لاح  .دنـشاب  لوحت  رییغت و  لاح  رد  نآ  رهاظم  اه و  تروص  هچ  رگا  تسا  لوحت  رییغت و  زا  يراع 

دـنمان و ملاع  قلخ »  » ار نآ  دـنرگنب  تانکمم  ناـیعا  رد  نآ  تاروهظ  ینعی  ءامـسا  تافـص و  هیحاـن  زا  نوچ  و  قح »  » ار نآ  دـنرگنب 
يوساـم يارب  ًالـصا  يو  .تسا  يو  يدوجو  تدـحو  بهذـم  تقیقح  قاـح  نیا  تسا و   (1) يرابتعا »  » قلخ قلاخ و  ناـیم  تواـفت 

.دناد (2) یم  لایخ » مهو و   » و دومن »  » ًافرص ار  نآ  هکلب  دوش ، یمن  لئاق  يدوب » »

199 ص :

.تسا یقیقح  ریغ  یعقاو و  ریغ  اجنیا  رد  يرابتعا  زا  روظنم  - 1
ص 119. هیفوص ، ثاریم  شزرا  بوک ، نیرز  نیسحلادبع  - 2

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 224 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_199_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_199_2
http://www.ghaemiyeh.com
http://www.ebnearabi.com
www.ebnearabi.com


زا .تسین  یلزا  دحاو  تقیقح  نآ  نوگانوگ  رهاظم  زج  يزیچ  تانئاک ، ياه  تروص  لاکـشا و  مامت  اب  ملاع  یبرع  نبا  هاگدـید  رد 
زا نوچ  ار  نآ  هک  دوب  لـئاق  يدـحاو  دوجو  هب  دـیاب  هکلب  دوب ؛ لـئاق  قلخ  قح و  ماـن  هب  هناگادـج  دوجو  ود  هب  ناوت  یمن  يور  نیا 
قح تروص  هیاـس و  قلخ  هک  ارچ  تسین  یتاذ  ریاـغت  نیاـبت و  هجو  ود  نیا  نیب  قلخ و  رگید  یهجو  زا  تسا و  قـح  دـنرگنب  یهجو 

.تسا

: دسیون یم  یبرع  نبا  دوجو  تدحو  نایب  رد  یبرع » نبا  هرابرد  داضتم  ياهیرواد   » باتک رد  یماهلا  دوواد  موحرم 

تسادـخ و هتبلا  مه  یلزا  دـحاو  دوجو  نیا  .یلزا  دـحاو و  تسا  یتقیقح  دوجو  هک  تسا  رکف  نیا  رب  ینبم  وا  ینافرع  میلعت  ساـسا 
الا تسین  شیب  زیچ  کـی  یقیقح  دوجو  تسا و  فرـص  لاـیخ  مهو و  هکلب  درادـن ، یقیقح  لقتـسم  دوجو  دوخ  ملاـع  هنوـگ  نیدـب 

قلاخ یکی  هک  هناگادـج  دوجو  ود  هب  دوب  لئاق  ناوت  یمن  نیارباـنب  .تسا  یهلا  دوجو  ناـمه  هک  دـحاو  یتقیقح  نوگاـنوگ  رهاـظم 
قلطم قلخ ، قح و  نایم  راوطا ، زا  يروط  هب  ءاحنا و  زا  يوحن  هب  دوب  يدحاو  دوجو  هب  لئاق  دیاب  طقف  هکلب  .قولخم  يرگید  دشاب و 

نیا هب  .تسا  هتـشگ  قلخ  نیع  تاهج  عیمج  زا  هدرک و  لزنت  یندـت و  قلخ  هبترم  هب  قح  هک  .تسین  یقرف  رهاـظم  رهاـظ و  دـیقم و  و 
.تسا نتخاس  رصحنم  وا  هب  طقف  ار  یتسه  نتسناد و  ادخ  ار  زیچ  همه  ینعم 

نانمؤم و هجیتن  رد  تسا و  ینامـسآ  عیارـش  نایدا و  لوصا  اـب  یفاـنم  ءاـیبنا و  دـیحوت  اـب  ریاـغم  ینعم  نیا  هب  دوجو  تدـحو  ًاملـسم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  .دننادب  نیعلت  ریفکت و  قحتـسم  ار  نآ  هب  لئاق  دقتعم و  هک  دنراد  قح  لوصا  نیا  هب  نادقتعم 

.تسا كرـش  هنوگ  ره  یفن  یتسرپاتکی و  ساسارب  نآرق  میلاعت  ماـمت  اوحلفت » هللا  ـالا  هلا  ـال  اولوق  : » داد رد  ادـن  تسخن  زور  زا  ملس 
.دنا (1) هتخانش  مالسا  ناینب  نامیا و  ساسا  ار  دیحوت  هدوب و  قفتم  هدیقع  نیا  رب  ناناملسم 

هفوصتم یبرع و  نبا  دوجو  تدحو  دقن  نییبت و  رد  یبرثی  ییحی  دیس  رتکد  بانج 

200 ص :
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: دسیون یم  نافرع  هفسلف  باتک  رد 

الإ هلإ  ینعی ال  ادخ  کی  لوبق  ددعتم و  فلتخم و  ياهدوبعم  نایادـخ و  یفن  ینعی  نید ، ياملع  رظن  رد  دـیحوت  تسادـیپ  هک  نانچ 
دیحوت اما  درادـن ؛ هداعلا  قوف  لـمأت  تقد و  حیـضوت و  ریـسفت و  هنوگ  چـیه  هب  يزاـین  هک  راکـشآ  نشور و  تسا  یبلطم  نیا  .هللا و 

ياه هدـیدپ  دراد و  یعقاو  دوجو  تقیقح  کی  اهنت  نآ  ساـسارب  هک  تسا  يرگید  هلوقم  دوجوم  دوجو و  تدـحو  ینعم  هب  ناـفرع 
تـسا يزیچ  مه  نیا  .دشاب و  هدوب  زیچ  همه  ادخ  ادخ و  زیچ  همه  دیاب  باسح  نیا  اب  دنا و  تقیقح  نآ  تانیعت  رهاظم و  همه  رگید 

هب فوصت ، نافرع و  در  هب  طوبرم  راثآ  زا  یکی  زا  ام  راگزاس و  ینید  دـیاقع  ینابم  اب  هن  تسا و  قیبطت  لباق  یعرـش  نوتم  اـب  هن  هک 
(809  - 885  ) یعاقب نیدلا  ناهرب  فیلأت  فوصتلا » عرصم   » مان

: مینک یم  لقن  هراب  نیا  رد  ییاه  هنومن 

شرصع ظفاح  مالسإلا و  خیش  هودق و  ماما  خویش ، خیش  بقل  هب  ار  يو  یعاقب  هک  یقارع ، نیـسح  نب  میحرلادبع  نیدلا  نیز  خیـش  »
راک دمآ و  نانمؤم  همه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادـخ و  فلاخم  نیا  سپ ، دـیوگ : یم  یبرع  نبا  هرابرد  هدـناوخ 
یم زیچ  همه  رد  ار  قح  هک  تسا  یسک  فراع  تقیقح  رد  تفگ : هتسناد و  ناسانـش  ادخ  ءزج  ار  نانآ  و  هدومن ، بیوصت  ار  هیفوص 

دوهی و هچ  تسا ؛ رتدـب  اراصن  دوهی و  كرـش  ار  نخـس  نیا  هدـنیوگ  كرـش  دـیدرت  یب  .دـناد  یم  زیچ  همه  نیع  ار  نآ  هکلب  دـنیب ؛
؛ دناد یم  ادخ  شتـسرپ  نیع  ار ، تب  هلاسوگ و  شتـسرپ  یبرع  نبا  نیا  دندومن و  شتـسرپ  ار  یهلا  برقم  ناگدنب  زا  یهدـنب  اراصن 
ملع و لـها  نالـضاف  زا  یکی  و  تاـفاثک ! نیع  دـنادب و  كوخ و ...  گـس و  نیع  ار  ادـخ  هک  دـماجنا  یم  اجنادـب  يو  نخـس  هکلب 

زیچ همه  نیع  یلاعت  يادخ  تشاد  راهظا  نم  هب  هک  مدید  ار  مارم  نیا  ناوریپ  زا  یکی  هیردنکسا  دودح  هک  درک  لقن  نم  هب  وگتسار 
نیا متفگ : مه !! نآ  عوفدـم  و  مه ! رخ  نیا  یلب و  هک : داد  خـساپ  مه !؟ رخ  نیا  مدیـسرپ : وا  زا  .تشذـگ  یم  اـجنآ  زا  يرخ  تسا و 

!!«. مه عوفدم  نیا  و  یلب ، تفگ : عوفدم !

.تسا نیمه  اه  لاکشا  ساسا  مه  نیمز  برغم  رد  یتح  هدوب و  هیفوص  افرع و  هب  هلمح  هیاپ  نیرتگرزب  نیا  خیرات  لوط  رد 
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ًاعقاو ناسنا  هچنانچ  اریز  دوش ؛ دورطم  دـیاب  دوجو  تدـحو  عاونا  همه  نم  رظن  هب  : » دـیوگ یم  ماهگنمریب »  » شیـشک سنراب ،»  » رتکد
«. دشاب دنوادخ  وزج  دیاب  تسا  ناسنا  تنیط  رد  هک  تثابخ  يدب و  دشاب  قلاخ  زا  یئزج 

یم دوجو  تدحو  هب  تبـسن  نادحوم  نانمؤم و  ینیبدب  يارب  هدـمع  تلع  هس  ًارهاظ  : » دـسیون یم  نینچ  مه  سیتسا »  » هراب نیا  رد  و 
.درک ادیپ  ناوت 

« صخـشمان قلطم   » یبرغ نارکفتم  رظن  زا  دوـجو  تدـحو  هکنآ  لاـح  تسا ، صخـشم » يادـخ   » هب لـئاق  یتسرپاـتکی  هکنیا  تسخن 
باطخ ادخ  هب  شیاین ، اعد و  رد  هدنب  هک  تسا  یمالسا -  يدوهی و  نینچمه  و  یحیسم -  داقتعا  تایرورض  تایتاذ و  زا  نیا  .تسا 
تیانع شزرمآ و  قلطم »  » زا ای  دنک  اعد  ناهج  هاگرد  هب  دـناوت  یم  ایآ  یلو  .دـبلط  یم  تیانع  تناعا و  شزرمآ و  وا  زا  دـنک و  یم 

؟ دهاوخب

زین رـش »  » تروص نآ  رد  دـشاب ، یهولا »  » تسوا رد  هچنآ  ناهج و  دوجو ، تدـحو  برـشم  قبط  رگا  هک  دـننک  یم  داریا  هکنیا  مود 
.دوب دهاوخ  یهولا 

زا رتارف  دـیاب  سپ  دـشاب ، نداـهن  حـیجرت  قرف و  هنوگ  ره  زا  رتارف  ادـخ  رگا  درک : حرطم  ناوت  یم  رگید  تروص  هب  ار  لاؤـس  نیمه 
.ددرگ یم  موهوم  ای  شودخم و  یقالخا ، تاحیجرت  تازیامت و  تروص ، ره  رد  .دشاب  مه  دب  کین و 

اب ربارب  تسرد  ساـسحا  نیا  .دراد  دوجو  ادـخ  توربج  لـالج و  هب  يدـیدش  داـقتعا  ساـسحا و  یماـس ، ناـیدا  همه  رد  هکنیا  موس 
يدوجوم تسین ؛ شیب  يرابغ  يا و  هرذ  تسین ، چیه  ادخ  بنج  رد  رشب  .دراد  بیهم » ّرس   » زا وتوا  فلدور  هک  تسا  يروصت  نامه 

اب .تسا  لوهج » مولظ و   » باطخ راوازـس  شا ، هتفاین  شزرمآ  شیالآ و  تلاح  رد  هک  شیوخ  يادـخ  زا  بوجحم  راک و  هنگ  تسا 
ادـخ و نیب  ناسنا و  ادـخ و  نیب  .دـشاب  هتـشاد  ادـخ  اب  یناسکی  يانعم  هب  داـحتا  هیعاد  هک  تسا  ضحم  نارفک  ازـسان و  تفـص ، نیا 

.تسا (1) نایم  رد  یتینونیب  ناهج 

تادوجوم مامت  یبرع  نبا  دوجو  تدحو  رد  دش  صخشم  حوضو  هب  هک  هنوگ  نامه 
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هتفای روهظ  یلجتم و  ءایـشا  مامت  تروص  هب  تیدحا  ماقم  زا  لزنت  هبترم  رد  هک  تسا  دـنوادخ  نیا  ینعی  دنـشاب ؛ یم  دـنوادخ  روهظ 
رارقا تلوهـس  هب  ناسنا  نادجو  .ینید  دیاقع  هن  میلـس و  لقع  هن  دریذپ و  یم  ار  نآ  رادیب  نادجو  هن  هک  تسا  يا  هدـیقع  نیا  .تسا 

هک میتسه  وا  ریغ  سپ  میدـش ، دوب  میدوبن و  ام  اریز  دـندنواخ ؛ اـب  ریاـغم  تهج  ره  زا  ءایـشا  .مییادـخ  ریغ  تهج  ره  زا  اـم  هک  دراد 
.دوب دهاوخ  هدوب و  هشیمه 

رییغت و ینوگرگد و  لاـح  رد  هظحل  ره  دـنوادخ  تاـقولخم  اریز  دنتـسه ؛ دـنوادخ  زا  ریغ  تاـقولخم ، تسا  دـقتعم  مه  میلـس  لـقع 
یمن یهلا  تاذ  نامه  اه  هدیدپ  دیوگ : یم  لقع  نیاربانب  درادن ؛ هار  یهلا  تاذ  رد  یلیدـبت  هنوگ  چـیه  هک  یلاح  رد  دنتـسه  لیدـبت 

.تسا هدش  هتخیر  نوگانوگ  بلاوق  رد  هک  دشاب 

: مینک یم  لاؤس  دوجو  تدحو  هب  نیلئاق  زا 

نامه روهظ  ای  تسادخ  زیچ  همه  رگا  تسا ، هدرک  فیصوت  قازر و ...  روفغ ، داوج ، یطعم ، شتافص  ءامسا و  رد  ار  دوخ  دنوادخ 
؟ تسا هدرک  ماعنا  شدوخ  هب  دوخ  دنوادخ  ایآ  تاذ ،

؟ ینغ مه  تسا و  جاتحم  مه  دنوادخ  هنوگچ  تسا ؛ ینغ  هدننک  تباجا  تسا و  دنمزاین  هدننک  اعد 

تفگ ناوت  یم  ایآ  تسا ؟ یلزا  دـنوادخ  تفگ  ناوت  یم  دوجو  تدـحو  هب  هدـیقع  اب  ایآ  دـنا ، ثداح  اه  هدـیدپ  ماـمت  هک  اـجنآ  زا 
؟ تسه مه  ثداح  ندوب  یلزا  نیع  رد  دنوادخ 

ندوب بکرم  تیلزا ، راکنا  تیقلاخ ، راـکنا  دراد : رب  رد  ار  جـیاتن  نیا  قولخم  قلاـخ و  نیب  یتاذ  تدـحو  هب  هدـیقع  هک  تفگ  دـیاب 
 ... قلاخ و هتفرگ  رارق  لیدبت  رییغت و  ضرعم  رد  قلاخ ، ندوب  جاتحم  قلاخ ،

نودب مدع ، زا  ءیـش  داجیا  ینعی  عادـبا  .دـناد  یم  ءایـشا  عدـبم  قلاخ و  ار  دوخ  میرک ، نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  رد  لاعتم  دـنوادخ 
.تسا لطاب  تسا » هدومن  داجیا  ار  ءایشا  شیوخ  تاذ  زا  دنوادخ   » دنیوگ یم  هک  فوصت  لها  لوق  نیاربانب  نیشیپ ، هقباس 

203 ص :

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 228 

www.ebnearabi.com

http://www.ghaemiyeh.com
http://www.ebnearabi.com
www.ebnearabi.com


: دسیون یم  قلخ »  » هملک هرابرد  نآرق  ظافلا  تادرفم  رد  یناهفصا  بغار 

(1) ٍءاذتحإ ؛ لصأ و ال  ریغ  نم  ءیشلا  عادبإ  یف  لمعتسی 

.دوش یم  لامعتسا  هیلوا  داوم  هقباس و  نودب  يزیچ  داجیا  رد  قلخ  هملک 

: هنومن يارب  هیآ  دنچ 

ُئِـشُنی ُهللا  َُّمث  َقلَخلا  َأَدب   َ َفیَک اوُرُظناَف  ِضرَألا  ِیف  اوُریـس  ُلق  ُریـسَی *  ِهللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  ُهُدیُعی  َُّمث  َقلَخلا  ُهللا  ُئِدُبی  َفیَک  وَرَی  َمل  َوَأ  )
(2) ٍریدَق ) ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َهللا  َّنإ  َهَرِخآلا  َهَأشَنلا 

رد وگب : تسا * ! ناسآ  ادخ  يارب  راک  نیا  دنادرگ !؟ یم  زاب  سپـس  دـنک ، یم  زاغآ  ار  شنیرفآ  دـنوادخ  هنوگچ  دـندیدن  نانآ  ایآ 
یم داجیا  ار  ترخآ  ناهج  هنوگ ) نیمه  هب   ) دنوادخ سپس  تسا ؟ هدرک  زاغآ  ار  شنیرفآ  هنوگچ  دنوادخ  دیرگنب  دیدرگب و  نیمز 

! تسا اناوت  زیچ  ره  رب  ادخ  ًانیقی  دنک 

(3) َنُوکَیَف ) نُک  َُهل  ُلوقَی  امَّنِإَف  ًارمَأ  یضَق  اذِإ  ِضرَألا َو  ِتاومَّسلا َو  ُعیَدب  )

، نآ و  شاب »! دوجوم  : » دـیوگ یم  اـهنت  دـنک ، رداـص  ار  يزیچ  دوجو  ناـمرف  هک  یماـگنه  و  تسوا ! نیمز  اهنامـسآ و  شخب  یتسه 
.دوش یم  دوجوم  يروف 

(4) َنُولِدعَی ) مِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َُّمث  ِرّونلا  ِتاُملُّظلا َو  َلَعَج  َضرَألا َو  ِتاومَّسلا َو  َقَلَخ  يذَّلا  ِهللاُدمَحلا  )

، دوخ راگدرورپ  يارب  نارفاـک  اـما  دروآ  دـیدپ  ار  رون  اـهتملظ و  و  دـیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  يدـنوادخ  يارب  شیاـتس 
(! تسا راکشآ  ناهج  شنیرفآ  رد  وا ، یگناگی  دیحوت و  لیالد  هکنیا  اب   ) دنهد یم  رارق  هیبش  کیرش و 
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(1) َنینِمؤُمِلل ) ًهَیال  َِکلذ  یف  َّنِإ  ِّقَحلِاب  َضرَألا  ِتاومَّسلا َو  َقَلَخ  )

.نانمؤم يارب  تسا  یتیآ  نیا  رد  دیرفآ و  قحب  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ ،

یبرع نبا  لوق  دنتسین و  دنوادخ  تاذ  روهظ  ءایشا  سپ  دنا ، هدش  داجیا  ءیش » نم  ال   » ءایشا ینعی  تسا  ءایشا  قلاخ  دنوادخ  نیاربانب 
.تسا حیحصان  دوجو  تدحو  رد  يو  ناعبات  و 

تاذ و نیع  اه  هدیدپ  دنک  یم  تابثا  یبوخ  هب  یهن  نیا  تسا ، هدومن  یهن  دوخ  ریغ  شتـسرپ  زا  يددـعتم  تایآ  رد  لاعتم  دـنوادخ 
ادخ شتسرپ  هب  اهنآ  شتـسرپ  تسا -  دقتعم  یبرع  نبا  هک  نانچ  دندوب -  دنوادخ  تاذ  رهظم  اهنآ  رگا  اریز  دنتـسین ؛ دنوادخ  رهظم 
یتح يزیچ -  ره  شتـسرپ  يو  ناـعبات  یبرع و  نبا  هتبلا  .دوبن  تادوجوم  شتـسرپ  زا  یهلا  یهن  يارب  یلیلد  رگید  دـش و  یم  یهتنم 

.دناد (2) یم  دنوادخ  شتسرپ  ار  تب - 

: دییامرف هجوت  هراب  نیا  رد  هیآ  دنچ  هب 

َو ُمتدَبَع *  ام  ٌِدباع  اَنَأ  َو ال  ُدبعَأ *  ام  َنوُِدبع  ام  ُمتنَأ  َو ال  َنوُدـُبعَت *  ام  ُدـُبعَأ  ال  َنوِرفاکلا *  اهُّیَأ  ای  ُلق  میحَّرلا *  ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب  )
(3) نید ) َِیلو  مُُکنید  مَُکل  ُدبعأ *  ام  َنوُِدباع  ُمتنأ  ال 

متسرپ یم  نم  ار  هچنآ  امش  هن  و  متسرپ * ! یمن  نم  دیتسرپ  یم  امش  ار  هچنآ  نارفاک * ! يا  وگب : نابرهم *  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب 
دینک یم  شتسرپ  متسرپ  یم  نم  هک  ار  هچنآ  امش  هن  و  متسرپ *  یم  دیا  هدرک  شتـسرپ  امـش  ار  هچنآ  زگره  نم  هن  و  دیتسرپ *  یم 

! مدوخ يارب  نم  نییآ  و  ناتدوخ ، يارب  امش  نییآ  تسا ) نینچ  هک  لاح  * )

(4) نیدَتهُملا ) َنِم  اَنَأ  ام  اذِإ َو  ُتلَلَض  دَق  مُکَءاوهَأ  ِعبَّتَأ  ُلق ال  ِهللا  ِنُود  نِم  َنوُعدَت  َنیذَّلا  َُدبعَأ  نَأ  ُتیُهن  ّینِإ  ُلق  )
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رگا منک  یمن  يوریپ  امـش ، ياهـسوه  يوه و  زا  نم  وگب : ما ! هدـش  یهن  دـیناوخ ، یم  ادـخ  زا  ریغ  هک  یناسک  شتـسرپ  زا  نم  وگب :
! دوب مهاوخن  ناگتفای  تیاده  زا  ما و  هدش  هارمگ  منک ، نینچ 

(1) نوُدِراو ) اَهل  ُمتنَأ  َمَّنَهَج  ُبَصَح  ِنُود ِهللا  نِم  َنوُُدبعَت  ام  مُکَّنِإ َو  )

.دیوش یم  دراو  نآ  رد  یگمه  دوب و  دیهاوخ  مّنهج  مزیه  دیتسرپ ، یم  ادخ  ریغ  هچنآ  امش و 

نَأ ُتِرمُأ  مُکاّفَوَتَی َو  يذَّلا  َهللا  ُدـُبعأ  نِکل  ِهللا َو  ِنُود  نِم  َنوُدـُبعَت  َنیذَّلا  ُدـُبعَأ  الَفَا  ینید  نِم  ٍّکَش  یف  ُمتنُک  نِإ  ُساّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  لـُق  )
(2) نینِمؤُملا ) َنِم  َنوُکَأ 

یم شتسرپ  ار  يدنوادخ  اهنت  متسرپ ! یمن  دیتسرپ ، یم  ادخ  زج  هک  ار  ییاهنآ  نم  دیراد ، کش  نم  هدیقع  رد  رگا  مدرم ! يا  : » وگب
! مشاب نانمؤم  زا  هک  مرومأم  نم  و  دناریم ! یم  ار  امش  هک  منک 

اّمَع ُهَناحبُـس  َوُه  الا  َهِلا  ًادِـحاو ال  ًاهلِإ  اوُدـُبعَِیل  ّاِلا  اوُِرمُأ  اـم  َمَیرَم َو  َنبا  َحیـسَملا  ِهللا َو  نُود  نِم  ًاـبابرأ  مُهَناـبهُر  مُهَراـبحَا َو  اوُذَـخَّتا  )
(3) نُوکِرُشی )

روتسد هک  یلاح  رد  ار  میرم  دنزرف  حیسم  نینچمه )  ) و دنداد ، رارق  ادخ  ربارب  رد  ییاهدوبعم  ار  شیوخ  نابهار  نادنمشناد و  اهنآ ) )
! دنهد یم  رارق  شیاتمه  هچنآ  زا  تسا  هزنم  كاپ و  وا  دنتسرپب ، تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  ار  ییاتکی  دنوادخ  زج  دنتشادن 

: هکرابم هیآ  نینچمه 

یندَأ مُهُـسِداس َو ال  َوُه  الا  ٍهَسمَخ  مُهُعبار َو ال  َوُه  الا  ٍهَثَلث  يوَجن  نِم  ُنوُکَی  ام  ِضرَألا  ِیف  ام  ِتاومَّسلا َو  ِیف  اـم  ُمَلعَی  َهللا  َّنَا  ََرت  َملَأ  )
َوُه الا  َرَثکَأ  َِکلذ َو ال  نِم 

206 ص :

هیآ 98. ءایبنا ، هروس  - 1
هیآ 104. سنوی ، هروس  - 2

هیآ 31. هبوت ، هروس  - 3
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(1) ٌمیلَع ) ٍءیَش  ِّلُِکب  َهللا  َّنِإ  ِهَمایقلا  َموَی  اُولِمَع  اِمب  مُهئِّبَُنی  َُّمث  اُوناک  ام  َنیأ  مُهَعَم 

رگم دـننک  یمن  اوجن  مه  اب  رفن  هس  هاگ  چـیه  دـناد ؛ یم  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  دـنوادخ  هک  یناد  یمن  ایآ 
يدادعت هن  و  تساهنآ ، نیمـشش  دنوادخ  هکنیا  رگم  دننک  یمن  اوجن  مه  اب  رفن  جنپ  هاگ  چـیه  و  تساهنآ ، نیمراهچ  دـنوادخ  هکنیا 

ارچ دزاس ، یم  هاگآ  ناشلامعا  زا  ار  اهنآ  تمایق  زور  سپس  دنـشاب ، هک  اج  ره  تساهنآ  هارمه  وا  هکنیا  رگم  نآ  زا  رتشیب  هن  رتمک و 
! تساناد يزیچ  ره  هب  دنوادخ  هک 

نیا تشاد ؟ ییانعم  هچ  رفن  هس  رگید  دوب  دوجو  تدـحو  رگا  هک  تسا  فیطل  هتکن  نیا  رگنایب  هلداجم  هکراـبم  هروس  هفیرش 7  هیآ 
.مجنپ زا  ریغ  مشش  تسا و  موس  زا  ریغ  مراهچ  هک  تسا  يرگید  زا  ریغ  اهنیا  زا  کی  ره  هک  دشاب  یم  نیا  رگنایب  دوخ  بلطم 

میلاعت رد  .دـنناد  یم  تینیع »  » هطبار ار  یهلا  تاذ  اب  ءایـشا  هطبار  دوجوم ، دوجو و  تدـحو  هدـیقع  ساسارب  يو  ناعبات  یبرع و  نبا 
ناماما تانایب  نیا  .دنا  لاعتم  دنوادخ  ریغ  ًاقلطم  ءایـشا  تسا و  نیابم  ءایـشا  اب  دنوادخ  هک  هدـش  نایب  تحارـص  هب  تراهط  نادـناخ 

.دنک یم  ناریو  ار  یبرع  نبا  دوجو  تدحو  ساسا  تسا ، رتاوت  دح  هب  هک  مالسلا  مهیلع  موصعم 

: هنومن يارب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(2) هللا ؛ َالَخ  ام  ٌقُولخَم  َوُهَف  ٍءیَش  ُمِسا  ِهیَلَع  َعَقَو  ام  ٌّلُک  ُهنِم َو  ٌولِخ  ُهُقلَخ  ِهِقلَخ َو  نِم  ٌولِخ  َهللا  َّنِإ 

نآ رب  ءیـش  مان  هک  يزیچ  ره  .تسا  یلاخ  یهت و  دـنوادخ  تاذ  زا  مه  قلخ  تاذ  .تسا  یلاـخ  یهت و  قلخ  تاذ  زا  دـنوادخ  تاذ 
.تسا اهزیچ  قلاخ  هک  دنوادخ  زج  تسا ؛ قولخم  دوش ، عقاو 

207 ص :

هیآ 7. هلداجم ، هروس  - 1
ح 3. ص 82 ، ج 1 ، یفاکلا ، - 2
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) ِهِقلَخ ؛ یف  َوُه  ِهیف َو ال  ُهُقلَخ  ال 

.تسین شتاقولخم  رد  وا  و  دنرادن ) ار  وا  تایصوصخ  شتاقولخم  ینعی   ) تسین وا  رد  شتاقولخم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(2) ِِهتاقُولخَم ؛...  ِهَسَناُجم  نَع  ُهَّزَنَت  ِِهتاِذب َو  ِِهتاذ  یلَع  َّلَد  نَم  ای  ... 

.تسا هلزنم  شتاقولخم  اب  ندوب  خنس  مه  سنج و  مه  زا  دنک و  یم  تلالد  شتاذ  هب  شتاذ  هک  یسک  يا 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما 

(3) َرَفَک ؛ دَقَف  ٍءیَش  یلَع  وَأ  ٍءیَش  یف  وَأ  ٍءیَش  نِم  هللا  ّنا  َمَعَز  نَم 

.تسا هدش  رفاک  تسا  يزیچ  رب  ای  تسا  يزیچ  رد  ای  تسا  يزیچ  زا  ادخ  هک  درادنپ  هک  ره 

(4) ءاَوِس ؛ اَِمل  ٌدیِدَحت  ُهُرُویُغ  ِهِقلَخ َو  َنَیب  ُهَنَیب َو  ٌقیِرفَت  ُهُهنُک  َو 

یم دح  ءایـشا  رگید  هکلب  دنز ؛ یمن  دح  ار  وا  تسا  شتاقولخم  زا  ریغ  دـنوادخ  هکنیا  شتاقولخم و  وا و  نایم  تسا  توافتم  وا  هنک 
.دنروخ

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(5) ِهِقلَخ ؛...  نِم  ٌنئاب  ِتاَّذلا  ُّيدحاو  ٌدحاَو  َوُه 

.تسا شقلخ  ریغ )  ) نیابم دنوادخ 

208 ص :

ح 2. ص 91 ، ج 1 ، یفاکلا ، - 1
ح 19. ص 339 ، ج 84 ، راونألا ، راحب  - 2

ح 9. ص 128 ، ج 1 ، یفاکلا ، - 3
ح 3. ص 228 ، ج 4 ، راونألا ، راحب  - 4

ح 5. ص 127 ، ج 1 ، یفاکلا ، - 5
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.دنلئاق ار  تینیع  هکلب  تهابش  لامک  هیفوص  اما  دنرادن ؛ يو  اب  یتهابش  چیه  تاقولخم  دراد و  شقلخ  اب  مات  تیریغ  دنوادخ  ینعی 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ام ٍقُولخَم ، ٍبُوبرَم  َریَغ  ٌِقلاخ ، ُّبَر  ُهَّنِإ  ٍَهلزُع ، ُهَنُونَیب  ٍهَفِـص ال  ُهَنُونَیب  ِزییمَّتلا ، ُمکُح  ِهِقلَخ َو  نِم  ُهُزییمَت  ُهدـیحَوت  ُهُدـیحَوت َو  ُُهتَفِرعَم  َو  ... 
(1) ِِهفالِِخب ؛...  َوُهَف  َرِّوُُصت 

تافـص تنیابم  رد  وا  ندوب  ادج  دروم  رد  ندرک  مکح  و  شتاقولخم ، زا  تسوا  ندرک  ادج  وا ،  دـیحوت  تسا و  دـیحوت  وا  تخانش 
نآ ریغ  وا  دوش ، روصت  هچنآ  .تسین  قولخم  هتفای و  شرورپ  .تسا  هدـننیرفآ  يراـگدرورپ  وا  شقلخ ، زا  يریگ  هراـنک  رد  هن  تسا 

.تسا

: مالسلا هیلع  یلع  ماما 

(2) ِِهلثِمَک ؛ َءیَش  الَف  ِقلَخلا  َنِم  َناب  يذَّلا 

.تسین وا  دننام  زیچ  چیه  تسادج و  شناگدیرفآ  زا  هک  تسا  یسک  دنوادخ 

: مالسلا هیلع  اضر  ماما 

(3) هِِعناص ؛ یف  ُعنَتمَی  هیف  ُنِکُمی  ام  ِّلُک  هِِقلاخ َو  یف  َدَجُوی  ِقلَخلا ال  یف  اَم  ُّلُکَف 

ادـخ رد  هک  تسا  لاـحم  عنتمم و  تسا  تاـقولخم  رد  هک  هچنآ  دوـش و  یمن  ادـیپ  ادـخ  رد  نآ  تسا  تاـقولخم  رد  هک  هچ  ره  سپ 
.دشاب

: مالسلا هیلع  قداص  ماما 

ٍءیَش ِّلُِکل  ًاِنیاَبُم  َنُوکَی  نَأ  الا  ٍءیَش  ِّلُک  ُِقلاخ  َوُه  يذَّلِاب  ُقیلَی  ُهَّنَِأل ال 

209 ص :

ح 7. ص 253 ، ج 4 ، راونألا ، راحب  - 1
ح 1. ص 32 ، قودص ، دیحوت  - 2

ح 3. ص 230 ، ج 4 ، راونألا ، راحب  - 3
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(1) یلاعَت ؛ ُهَناحبُس َو  ٍءیَش  ِّلُک  نَع  ًایلاعَتُم 

.دشاب اهنآ  زا  رتالاو  ءایشا و  اب  نیابم  هکنیا  رگم  تسین  راوازس  ار  تادوجوم  قلاخ 

.مینک (2) یم  رافتکا  رادقم  نیمه  هب  اجنیا  رد  یلو  تسا ؛ رایسب  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا 

ثحابم هجیتن 

مزلتـسم نآ  نتفریذپ  اریز  دشاب ؛ یم  لطاب  هدیقع  کی  هداد  رارق  دوخ  نافرع  يانبم  ار  نآ  یبرع  نبا  هک  يدوجوم  دوجو و  تدـحو 
نایدا میلاعت  يرطف و  لقع  ملاس و  نادجو  فلاخم  ًالماک  هدیقع  نیا  مینادب و  تادوجوم  نیع  هکلب  خنـس ؛ مه  ار  ادخ  هک  تسا  نیا 

.تسا یهلا 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يرفعج  یقت  دمحم  همالع  موحرم 

طوبرم رگیدـمه  هب  هدوب و  فلاخم  هداج  ود  ًاـبیرقت  یلعا  أدـبم  یقیقح  ءارفـس  ءاـیبنا و  شور  اـب  دوجوم ، دوجو و  تدـحو  بتکم 
ار دوبعم  دندرک و  توعد  غیلبت و  يروص ، يدام و  تادوجوم  نیا  خنـس  ءاروام  دحاو ، يادخ  رب  ًامئاد  یگمه و  ءایبنا  اریز  دنتـسین ؛

.دنا (3) هدرک  نایب  قولخم  ریغ  ار  قلاخ  صیخشت و  دباع  زا  ریغ 

: دیوگ یم  دوجوم  دوجو و  تدحو  هب  هدیقع  دقن  ریرقت و  رد  يدزی  حابصم  یقت  دمحم  داتسا  بانج  نینچمه  و 

تسا یصخش  دحاو  دوجو  هک  تسا  نیا  نآ  دنک و  یم  تلالد  بلطم  نیارب  ناشتاملک  رهاوظ  دنا و  هداد  تبسن  هیفوص  هب  هک  یلوق 
ًاتقیقح يدوجوم  چـیه  وا  زا  ریغ  تسوا و  مه  یقیقح  ياـنعم  هب  دوـجوم  .تسا  یلاـعت  قـح  سدـقم  تاذ  ناـمه  دوـجو ، تقیقح  و 

تبسن رگید  ءایشا  هب  هک  يدوجو  تسین و  دوجوم 

210 ص :

.لّضفم دیحوت  هب  روهشم  ربخ  ح 1 ، ص 148 ، ج 3 ، نامه ، - 1
.یفاک لوصا  دیحوتلا  باتک  35 و  صص 89 -  هیبشتلا  یفن  دیحوتلا و  باب  قودص ، خیش  دیحوتلا  باتک  ك.ر  - 2

ص 74. یلعأ ، أدبم  يرفعج ، یقت  دمحم  - 3
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.تسا (1) یلاعت  بجاو  هب  رصتخم  دوجو  سپ  راّید .» هریغ  رادلا  یف  سیل  : » تسا يزاجم  دوش  یم  هداد 

: دسیون یم  هیفوص  افرع و  نخس  نیا  دقن  رد  سپس 

هک مینک  یم  كرد  همه  ام  .تسین  لقع  لوبق  لـباق  دـیآ  یم  تسد  هب  تاراـبع  رهاـظ  زا  هچنآ  بسح  هب  يرظن  نینچ  کـش  نودـب 
ریاـس دوجو  زا  ریغ  اـه  ناـسنا  دوـجو  هکنیا  اـمک  تسا ؛ يرگید  دوـجو  زا  ریغ  درف  ره  دوـجو  هک  مینک  یم  كرد  همه  میدوـجوم ،

هب تسین  دوجوم  ادخ  زا  ریغ  زیچ  چیه  هکنیا  هب  ندش  لئاق  نیاربانب  تسادخ ؛ دوجو  زا  ریغ  تاقولخم  همه  دوجو  تسا و  تادوجوم 
تـسا يزیچ  دنک ، یمن  كرد  لقع  ار  بلطم  نیا  دـنیوگ  یم  مه  اهنآ  دوخ  هتبلا  هنافوسلیف ؛ مالک  کی  هب  ات  تسا  رت  هیبش  هطـسفس 

.تسا لقع  قوف  تفای و  دوهش  اب  دیاب  هک 

رد نوچ  درک  ثحب  ناوت  یمن  هفـسلف  حطـس  رد  وا  اب  دریذـپ ، یمن  لقع  هک  میریذـپ  یم  ار  يزیچ  ام  دـنک  اـعدا  یـسک  رگا  بوخ !
.دنک یم  كرد  لقع  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  ثحب  طقف  هفسلف 

!؟ دنک تابثا  ار  نآ  يرگید  زیچ  دنک و  یفن  لقع  ار  يزیچ  دوش  یم  ایآ  لاح 

باب دـیاب  الا  دوش و  تابثا  يرگید  هار  زا  دـنک و  یفن  لقع  ار  یتقیقح  هک  میریذـپب  میناوت  یمن  ام  تسین و  لوبق  لـباق  يزیچ  نینچ 
زا هچنانچ  لوق  نیا  سپ  تسا ؛ لقع  تهادب  نادجو و  فالخ  يزیچ  نیا  .درادـن  ار  قیاقح  كرد  قح  لقع  تفگ  تسب و  ار  لقعت 

.تسین (2) لوبق  لباق  دیآ  یم  تسد  هب  شرهاظ 

211 ص :

ص 120. هفسلف ، سورد  - 1
.نامه - 2
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مالسا هب  بستنم  يافرع  راثآ  رد  دوجو  تدحو  - 13

: دیوگ یم  يزیربت  سمش  ناوید  رد  يولوم 

دش ناوج  ریپ و  هگ  دمآرب ، رای  نآ  رگد  سابل  هب  مد  ره  *** دش ناهن  درب و  لد  دمآرب ، رایع  تب  یلکش  هب  هظحل  ره 

دش نانک  حیبست  دمآرب ، راود  دبنگ  رب  دش و  یسیع  *** جّرفت رهب  زا  نیمز  يور  نیا  رب  دنچ  یمد  تشگ  یم 

دش نایع  هدید  ات  دمآرب ، راونا  نوچ  بوقعی  هدید  زا  *** ملاع نک  نشور  یصیمق ، داتسرف  رصم  زا  دش و  فسوی 

دش نافک  رحب  ناز  دمآرب ، رام  تفص  رب  دش و  بوچ  هگ  *** اضیب دی  ردنا  ینابش ، درک  یم  هک  دوب  ومه  اّقح 

دش نایع  لاحلا  یف  دمآرب ، راسهک  لد  زا  دش و  هقان  *** یحالص رهب  زا  ناقلخ ، هب  درک  ناز  همه  توعد  دش و  حلاص 

: دیوگ هکنیا  ات 

دش ناور  روط  رب  دمآرب ، راید  هدنهاوخ  دش و  یسوم  *** تراهط رهب  زا  ایرد ، هب  دوب  کمس  نطب  رد  دش و  سنوی 

213 ص :
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دش ناور  حور  ناز  دمآرب ، راب  زا  رپ  لخن  وا  زجعم  زا  *** سدقم حور  ناز  یهاوگداد  دهم  رد  دش و  یسیع 

دش نامگ  هب  نادان  دمآرب ، راد  نآ  رب  هکنآ  دوبن  روصنم  *** یهلا توص  رد  قحلا ، انأ  تفگ  یم  هک  دوب  ومه  هللااب 

دش (2) نایخزود  زا  دمآرب ، راکنا  هب  هک  سکنآ  هدش  رفاک  *** شدیوشن رکنم  دیوگن ، تسا و  هتفگن  رفک  نخس  یمور (1) 

: دیوگ یم  رگید  يرعش  رد  يولوم  نینچمه 

دییامش دییامش  تسین  امش  نوریب ز  *** دییادخ دییادخ ، راکبلط  هک  اهنآ 

دییارچ رهب  هدشن  مگ  بلط  ردناو  *** دییوج هچ  رهب  زا  مگ  دیدرکن  هک  يزیچ 

دیئامس نالوسر  دینیما و  لیربج  *** دیباتک دیمالک و  دیفورح و  دیمسا و 

دییالع تاوامس  نابهر  یسیع و  مه  *** ءاضیب دی  مه  هزجعم و  مه  یسوم و  مه 

دییادخ لیزنت  وچ  دییامش  لیوأت  *** دینایع دیناهن و  يداه و  يدهم و  مه 

دییافص نیع  یهگ  يور و  رد  هدش  یهاگ  *** توسان ربخم  یهگ  توهال و  رهظم  هگ 

دییادخ هناخ  مه  هناخ و  امش  هک  اریز  *** يوس ره  هب  دید  رگم  دینیشن  هناخ  رد 

دییادخ (3) رییغت ، دیمویق ز  دیکاپ و  *** سک امش  دیازن ز  دییازن و  هک  سکنآ 

: دیوگ یم  نینچمه 

تسین چیه  نآ  هک  ریغ  وجم  چیه  *** تسین چیه  ناهج  ود  رد  ادخ  ریغ 

تسین چیه  نایب  تسیناعم  هلمج  *** دنا هداد  ار  وت  هک  تقیقح  جنگ 

تسین چیه  ناهن  تسا ، نایع  هلمج  *** تسا هخسن  نیا  رد  هک  یهیدب  ملع 

تسین چیه  ناور  هک  نک  رظن  کین  *** فرط ره  شا  یپ  تسا  ناود  هکنآ 

214 ص :

يولوم - 1
ص 187. يزیربت ، سمش  زیگناروش  تایلزغ  - 2
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ص 177. نامه ، - 3
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تسین چیه  نایم  هب  ییاشگب  رگ  *** ار موهرم  یتسه  رمک  نیا 

تسین چیه  ناکم  نوک و  رگنب  دوخ  *** ناکم زا  رذگب  نک  اهر  نوک 

تسین (1) چیه  ناهج  غاب  نیا  رد  ریغ  *** راهب غاب و  هلال و  لگ و  تسوا 

: دیوگ یم  تاذ » رهوج   » باتک رد  راطع 

ایفصا كاپ  تاذ  یلک  دید  *** ادخ مناد  نیقی  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم 

یکدنا (2) وا  تفگن  زگره  دوخ  زار  *** یکش یب  وا ، ادخ  دوب و  ادخ  وا 

: دیوگ یم  نینچمه 

ملاصو نیع  رد  هللا ، منم  *** ملامک نیع  رد  هللا ، منم 

مدینش (3) دوخ  مالک و  متفگ ، دوخ  هب  *** مدیدب دوخ ، رد  دوخ  هللا ، منم 

: دیوگ یم  يرتسبش  دومحم  خیش 

تسین (4) یکی  زج  یتسه  هک  دناد  نیقی  *** تسین یکش  لد  ردنا  هک  ار  سک  نآ  ره 

: دسیون یم  زار  نشلگ  حرش  باتک  رد  قوف  تیب  حرش  رد  یجیهال  دمحم  خیش 

ههبـش کش و  راثآ  ناـشیا  لد  رد  دـنا و  هتـشاذگ  یقیقح  فشک  هب  اـی  ینیقی ، لـیالد  هب  ناـمگ  مهو و  هبترم  زا  هک  یتعاـمج  ینعی 
دوجو هک  یتسه  هک  دـنناد  یم  مزج  نیقی و  دـنا  یناـسنا  دارفا  هصـالخ  هک  دـنا  نیقیلا  نیع  نیقیلا و  ملع  بحاـص  هک  تسا  هدـنامن 

زا ریغ  نوچ  ناشیا ؛ تروص  هب  تسا  بجاو  دوجو  یلجت  زا  تراـبع  ءایـشا ، دوجو  تسین و  بجاو  زج  ینعی  تسین  یکی  زج  تسا ،
: هک دومرف  تسین  يدوجوم  بجاو  دوجو 

تسین ییوت  ام و  نم و  ترضح  نآ  رد  *** تسین ییود  ار  قح  ترضح  بانج 

215 ص :

ص 150. نامه ، - 1
.راطع تاذ  رهوج  باتک  زا  لقن  هب  صص 173 و 174 ، رایخألا ، هفحت  - 2

ص 174. نامه ، - 3
ص 38. زار ، نشلگ  - 4
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: دیوگ یم  يرتسبش  دومحم  خیش  نینچمه  و 

راّید راد  رد  قح  ریغ  دنامن  *** راب کی  هب  دزیخرب  شیپ  زا  لایخ 

: دسیون یم  قوف  تیب  حرش  رد  یجیهال  دومحم  خیش 

دوب یب  دومن  لاـیخ و  هقیقحلا  یف  هک  ًاـقلطم  تاـنکمم  دوجو  یتـسه و  تسا ، رهاـظم  ياـنف  یـضتقم  هک  قح » یتاذ  یلجت   » هب ینعی 
ِلـالَجلا و وُذ  َکَّبَر  ُهجَو  یقبَی  ٍناـف و  اـهیَلَع  نَم  ٌّلـک   » مکح هب  دوش و  دوباـن  دزیخرب و  هراـب  کـی  ددرگ و  وـحم  عـفترم و  دـندوب ،

زیامت دیامن و  روهظ  قالطا  تفارص  رب  یتقیقح  یتسه  دنامن و  چیه  ینعی  دنامن ، راّید  دوجو  يارـس  راد و  رد  قح  ریغ   (1) ِمارکإلا )
.دوش (2) فرطرب  تانیعت  تارثک و 

: دسیون یم  هعبرا  رافسا  رد  هدومن  ذخا  یبرع  نبا  زا  ار  دوخ  تارکفت  ساسا  هک  اردصالم 

سیل و  هدحاو ...  هقیقح  یف  ًارـصحنم  دوجولا  دوجوملا و  نوک  نم  میقتـسم  طارـص  یلا  یـشرعلا  ّرینلا  ناهربلاب  ّیبر  یناده  کلذک 
هتافـص تایّلجت  هتاذ و  تاروهظ  نم  وه  اـّمنإ  دوبعملا  بجاولا  ریغ  ّهنأ  دوجولا  ملاـع  یف  يآرتی  اـمّلک  و  راـّید ، هریغ  دوجولا  راد  یف 

(3) تانکمملا ؛ نایعأ  یف  ّقحلا  دوجو  وهف  هکردت  ام  ّلکف  هتاذ ...  نیع  هقیقحلا  یف  یه  یتلا 

رصحنم تسه  هک  هچنآ  دوجوم و  دوجو و  هک  دومرف  تیاده  میقتسم  طارـص  يوس  هب  ینامـسآ  ناهرب  اب  مراگدرورپ  ارم  نینچ  نیا 
یلجت و زا  تراـبع  طـقف  زین  نارگید  تسین و  ادـخ  زج  يدوـجوم  تقیقح  راد  رد  و  تسا ...  ادـخ ] ینعی   ] دـحاو تقیقح  کـی  رد 

دوـجو نآ  مـینک  یم  كرد  ار  هـچ  ره  سپ  دنتــسه ...  وا  تاذ  نـیع  اـهنآ  تـقیقح ، رد  هـک  دنــشاب  یم  وا  تافــص  تاذ و  روـهظ 
.تانکمم تروص  هب  تسا  يدنوادخ 

216 ص :

تایآ 27 و 26. نمحرلا ، هروس  - 1
ص 343. زار ، نشلگ  حرش  یجیهال ، دمحم  نیدلا  سمش  - 2

ص 292 و 293. ج 2 ، هعبرا ، رافسا  - 3
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رد دـحاو  دوجوم  نامه  هکنیا  زج  تسین  شیب  دوجوم  دوجو و  کی  قیقحت  راد  رد  هکنیا  نایب  رد  باتک  ناـمه  رگید  ياـج  رد  يو 
يو راتفگ  زا  یشخب  هصالخ  هک  دراد  یلصفم  تانایب  دنا ، کلهتـسم  دحاو  تاذ  نیع  رد  تارثک  هکنانچ  تسا ، رثکتم  تدحو  نیع 

: تسا نینچ 

كاردإلا ناک  ءاوس  ءیـشلا  کلذ  دوجو  وحن  الا  سیل  ءیـش ...  ّلک  نم  تاذـلاب  كردـملا  ّنأ  وه  كاردـإلا  یف  قیقحتلا  ّنأ  ثیح 
 ... هلامج هلالج و  تاعمل  هتاذ و  تاّیلجت  بتارم  نم  هّیدوجولا  تاّیوهلا  ًاّیلوصح و ...  وأ  ًاّیروضح  ناک  ءاوس  ًاّیلقع  وأ  ًاـّیلایخ  ًاّیّـسح 
هللا ءایلوإ  نم  ّصاوخلا  الا  كاردإلا  اذـه  نع  لفغ  نإ  يرابلا و  كردأ  دـقف  ناـک  كاردا  ّيأـب  ءایـشألا  نم  ًائیـش  كردإ  نم  ّلـکف 

(1) یلاعت ؛

ملع ای  یلقع و  اـی  یلاـیخ  عاونا  زا  یکی  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  ره  زا  تاذـلاب  كردـم  هک  تسا  نیا  كاردا  باـب  رد  قیقحت  لوق 
زا دـنوادخ و  تاذ  یلجت  ياـه  هبترم  زا  اـهنآ  هک  تسا  نیا  يدوجو  قیاـقح  باـب  رد  یقیقحت  لوق  .دـشاب و  یلوصح  اـی  يروـضح 
هب دـشاب ، هک  یکاردا  عون  ره  هب  ار  ءایـشا  زا  يزیچ  دـنک  كاردا  هک  کی  ره  سپ  دنـشاب ؛ یم  وا  لاـمج  لـالج و  ياـه  شـشخرد 

.ادخ ءایلوا  زا  ناصاخ  رگم  دنتسه  لفاغ  كاردا  نیا  زا  هچ  رگا  تسا ؛ هدرک  كرد  ار  دنوادخ  قیقحت 

: دیوگ یم  رگید  ياج  رد  و 

ءایشألا ال ّلک  دوجولا  بجاوف  ءایشألا ، ّلک  وهف  کلذک  هقیقحلا  طیـسب  ّلک  هطاسبلا و  هیاغ  هقیقحلا  طیـسب  دوجولا  بجاو  ّنأ  ملعإ 
(2) ءایشألا ؛ نم  ءیش  هنع  جرخی 

يزیچ ره  تطاسب و  تیاهن  تیاغ و  رد  تسا و  هقیقحلا  طیسب  دنوادخ  هک  نادب 

217 ص :

صص 116 و 117. ج 1 ، نامه ، - 1
ص 368. ج 2 ، نامه ، - 2
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.تسین نآ  زا  جراخ  ءایشا  زا  مادک  چیه  تسا ، ءایشا  همه  دنوادخ  سپ  تسا ، ءایشا  همه  وا  دشاب  طیسب  نینچ  نیا  شتقیقح  هک 

؛ تادوجوملا ّلک  ءایشألا و  مامت  دوجولا  بجاو  ّنإ 

.تسا تادوجوم  لک  ءایشا و  مامت  دنوادخ  انامه 

: تسا یعدم  سپس 

(1) ًهمکح ؛ ًاملع و  هندل  نم  هللا  هاتأ  نم  یلع  الا  هکاردإ  بعصتسی  یتلا  هّیهلإلا  ضماوغلا  نم  اذه 

تمکح ملع و  يو  هب  دنوادخ  هک  یـسک  يارب  رگم  تسا ؛ لکـشم  رایـسب  نآ  كرد  هک  تسا  یهلا  تمکح  لکـشم  لئاسم  زا  نیا 
.تسا هداد 

حرطم يدـیدج  زیچ  دوجو  تدـحو  باب  رد  تقیقح  رد  دناسانـش ، یم  هفـسلف  هرهچ  نیرت  صخاـش  ناونع  هب  ار  يو  هک  اردـصالم 
رد یبرع  نبا  دـیاقع  ساـکعنا  زج  يزیچ  اردـصالم  یفـسلف  بتکم  عقاو  رد  .دـنک  یم  رارکت  ار  هیفوص  نخـس  يو  هکلب  دـنک ؛ یمن 

.تسین یفسلف  ریباعت 

اهنت زین  اجنیا  رد  .دش  هراشا  الاب  رد  نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  هک  دوجو  تدـحو  هیرظن  نایب  زا  تسا  ولمم  اردـصالم  هعبرا  رافـسا  باتک 
: مینک یم  رکذ  ار  رافسا  باتک  رد  دوجو  تدجو  ثحب  زا  رگید  دروم  دنچ  نیوانع 

هحفص 433. دلج 1 ، هعبرا  رافسا  دوجولا » هقیقحلا  هدحو  یف  مالک  - » 1

ص 291. ج 2 ، دوجولا » هدحو  یف  نایب  - » 2

هحفص 300. دلج 2 ، دوجولا » هدحو  یف  - » 3

هحفص 318. دلج 2 ، اهنم » مهدارم  نایب  ءافرعلا و  دنع  دوجولا  هقیقح  هدحو  یف  - » 4

هحفص 339. دلج 2 ، ّقحلا » نیع  یه  هدحاو و  هقیقح  دوجولا  - » 5

218 ص :

ص 110. ج 6 ، نامه ، - 1
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: دیوگ یم  دوجو  تدحو  رد  تسا  یبرع  نبا  نافرع  ناحراش  زا  هک  یماج  نامحرلادبع 

هدمآ رهظم  هگ  رهاظ و  هدومن  یهاگ  *** هدمآرب نایعا  تروص  هب  نادواج  يا 

هدمآ رگید  نآ  رگد  نیا  لقع  مکح  رد  *** لد تسا  یکی  رهظم  رهاظ و  تاذ  يور  زا 

هدمآ رکنم  زا  مغ  هچ  نارکنم  مشچ  رد  *** تسه هک  یتروص  ره  هب  تسا  نافراع  فورعم 

هدمآ رورپ  الب  ناقشاع  غاد  اب  *** نانع یقشاع  هبذاج  هدیشک  شهاگ 

هدمآ رکیپ  يرپ  ناربلد  لکش  رب  *** نیتسآ یقوشعم  هولج  هتفرگ  یهاگ 

هدمآ رس  رب  ناهج  نارورس  هلمج  زو  *** هاج لالج و  ردص  رس  رب  هتسشن  اجکی 

هدمآ رد  رب  نانز  هقلح  راو ، جاتحم  *** شود هب  انف  رقف و  هقرخ  هدنکف  اجکی 

هدمآ (1) ربمغیپ  هدناسر و  دوخ  ماغیپ  *** هدش سدقلا  حور  هتشگ و  یحو  هارمه 

***

هاوس (2) دوجولا  یف  ءیش  هک ال  ریغ  مادک  *** تسا یماج  برشم  رایغا ، رد  رای  دوهش 

.دناد یم  ادخ  تاذ  روهظ  ار  ءایشا  مامت  هفوصتم -  ریاس  دننام  مه -  یلو  هللا  تمعن  هاش 

هب يا  هبترم  رد  مدآ ، تروـص  هب  يا  هبترم  رد  دـباع ، تروـص  هب  يا  هبترم  رد  دـبع و  تروـص  هـب  يا  هـبترم  رد  هـک  تسادـخ  نـیا 
ریاـس نوعرف و  تروص  هب  يا  هبترم  رد  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  تروص  هب  يا  هبترم  رد  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  تروـص 

: تسا هدش  رهاظ  ءایشا 

دوبعم يا  هبترم  رد  دباع  يا  هبترم  رد  *** دوجسم يا  هبترم  رد  دجاس  يا  هبترم  رد 

دومحم يا  هبترم  رد  دماح  يا  هبترم  رد  *** تسا ّبر  يا  هبترم  رد  تسا  دبع  يا  هبترم  رد 

دوجوم يا  هبترم  رد  مودعم  يا  هبترم  رد  *** یقاب يا  هبترم  رد  یناف  يا  هبترم  رد 

دوصقم يا  هبترم  رد  دصاق  يا  هبترم  رد  *** بولطم يا  هبترم  رد  بلاط  يا  هبترم  رد 

دوواد يا  هبترم  رد  یسیع  يا  هبترم  رد  *** متاخ يا  هبترم  رد  مدآ  يا  هبترم  رد 

دودعم يا  هبترم  رد  دودحم  يا  هبترم  رد  *** دع یب  يا  هبترم  رد  دح  یب  يا  هبترم  رد 
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هرامش 1340. لزغ  یماج ، ناوید  - 1
هرامش 1346. لزغ  نامه ، - 2
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دوقفم يا  هبترم  رد  دوجوم  يا  هبترم  رد  *** نطاب يا  هبترم  رد  رهاظ  يا  هبترم  رد 

دودرم (1) يا  هبترم  رد  لوبقم  يا  هبترم  رد  *** نوعرف يا  هبترم  رد  یسوم  يا  هبترم  رد 

نیع هکلب  تسین ؛ ادج  ایرد  زا  جوم  .دنیوگ  یم  ایرد  جوم  ار  اه  هدیدپ  مامت  دـنناد و  یم  ایرد  دـننام  ار  ادـخ  یلاثم  رد  فوصت  لها 
.تسایرد

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یلو  هللا  تمعن  هاش 

ام مییوج  ام  نیع  زا  ام  نیع  *** تسام نیع  ایرد  مییایرد و  نیع 

ام میئوپ  دوخ  هب  ار  دوخ  دبا  ات  *** اهتنا ادتبا و  ار  ام  تسین 

: دیوگ یم  شراعشا  ناوید  رد  رگید  یلزغ  رد  و 

ام رب  دوب  یکی  راچ  ره  *** ایرد بآ و  بابح و  تسا و  جوم 

ام تقیقح  دناد  ایرد  *** مییام جوم  بابح و  بآ و  مه 

ایرد لیس و  ّوج  هرطق و  مه  *** تسین یکی  زج  هک  نیقی  هب  رگنب 

ام (2) زج  باجح  دوبن  ار  ام  *** تسام زا  مه  ام  باجح  هک  ناد  یم 

: دیوگ یم  دوجو  تدحو  هدیقع  تابثا  رد  ینارهط  ینیسح  نیسح  دمحم  دیس 

چیه اذـل  مدآ ؛ ینب  سوفن  رد  هاوخ  و  مدآ ، ینب  سفن  زا  جراخ  ناهج  رد  هاوخ  دنتـسه ، ادـخ  تاـیآ  هللا ، يوس  اـم  تادوجوم  عیمج 
یم قح  سدـقا  تاذ  يامن  لامج  یئارم  اه و  هنیئآ  اه و  هناشن  تاـیآ و  یگمه  هکلب  دـنرادن ، یلالقتـسا  دوجو  تاـقولخم ، زا  کـی 
یم اهنآ  کی  کی  رد  نیاربانب  دنتـسه ، امنادـخ  ناش  همه  هکلب  دـنرادن ؛ ییامندوخ  هبنج  ًادـبا  اه  هنییآ  اه و  هیآ  نیا  نوچ  دنـشاب و 

یمن ناشن  هوجولا  نم  هجو  چیه  هب  ار  ادـخ  ریغ  دـشاب و  یم  هیآ  بحاص  هئارا  تهج  طقف  هیآ  یه  امب  هیآ  اریز  دـید ؛ ار  ادـخ  ناوت 
؛ دهد یم  ناشن  ار  ناسنا  تروص  نیع  جوم ، نودب  راگنز و  گنر و  نودب  فاص  هنیئآ  .دهد 

220 ص :

هرامش 309. لزغ  یلو ، هللا  تمعن  هاش  ناوید  - 1
هرامش 11. لزغ  نامه ، - 2
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.درادن تمیق  درادن و  تیاکح  ناونع  تسا و  بارخ  هنیئآ  دهد ، رییغت  نآ  رد  ار  يزیچ  رگا 

دوجو زا  ریغ  اهنآ  يارو  رد  هک  دنتـسه  یتایآ  سفنا ، قافآ و  مامت  .درادـن  دوجو  يزیچ  قح  زا  ریغ  تسادـخ و  دوخ  تسه  هچ  ره 
وذ تسوا  .چیه و  ینعی  دنتسه ، وا  هیآ  همه  .تسین  يدوجو  هللا »  » زا ریغ  دوجو  ملاع  رد  .درادن  دوجو  يدوجوم  قح »  » و هللا »  » و ان » »

.زیچ همه  ینعی  هیآلا ،

يدوجوم ادـخ  زا  ریغ  دوجو  ملاوع  رد  .تسا  قح  سفنا  قافآ و  سپ  تسا ؛ سفنا  قافآ و  تراـبع ، نیا  رد  تسا  قح  هک  هیـآلا  وذ 
هدومن روهظ  سفنا  قافآ و  رد  هک  تسا  دحاو  قح  سدقا  دوجو  دنـشاب ، یم  هلطاب  هیمدع و  روما  تاّیهام  تاّّینإ و  تانّیعت و  .تسین 

.تسا (1) هدرک  ادیپ  یلجت  و 

: دسیون یم  دنک و  یم  نایب  هللا » الا  هلإ  ال   » هبیط هملک  زا  یطلغ  ریسفت  يو 

یم هللا » يوس  دوجوم  ال   » هملک هب  شجرم  تسا ، ندیـشخب  تدحو  نداد و  تدحو  ینعم  هب  دـیحوت و  هملک  هک  هللا  الا  هلإ  هملک ال 
.دیامن (2) یم  یلاعت  قح  تاذ  زا  ار  ینیعت  هنوگ  ره  عفر  هک  دشاب 

رد دـیوگ : یم  هکلب  دـنک ، یمن  یفن  ار  تادوجوم  ریاس  دوجو  زگره  هفیرـش  هملک  نیا  لقن ، لـقع و  نادـجو و  قبط  هک  یلاـح  رد 
.تسا شتسرپ  تیدوبع و  راوازس  تسا ، یتسه  قلاخ  هک  هللا »  » طقف تادوجوم  مامت  نایم 

: دسیون یم  دوجوم  دوجو و  تدحو  زا  عافد  رد  یلمآ  هداز  نسح  نسح  ياقآ  بانج 

تانکمم بتارم  رد  نیعت  هک  قـالطا  نیعت و  هب  رگم  تسین ؛ ود  نیا  نیب  یتریاـغم  تسوا و  تاذ  نیع  دوجو ، بسح  هب  اـم  تاوذ  ... 
.تسا (3) دوجو  بانج  يارب  قالطإ  یلوا و  يالویه  ات  لوا  لقع  زا  تسا 

221 ص :

صص 83 و 82. ج 1 ، یسانش ، هللا  ینارهت ، ینیسح  نیسح  دمحم  دیس  - 1
.نامه - 2

ص 66. قحلا ، هنأ  یسراف  هلاسر  - 3
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: دسیون یم  و 

.تسا (1) یمرگرس  يارب  ناکما  رد  ثحب  تسا و  بوجو  تسا ، دوجو  راد  رد  هچنآ  يرگنب  تقد  هب  نوچ 

: تسا هتشون  همان  یهلا  باتک  زا  يزارف  رد  هفسلف  نافرع و  داتسا  نیا 

.مَون (2) ٌهَنِس و ال  ینُذخأت  مه ال  ارم  منیب  یم  نآلا  مَون ،) ٌهَنِس َو ال  ُهُذُخَأت  ال   ) متفگ یم  لاح  هب  ات  یهلا 

: دیوگ یم  دوجو  تدحو  رد  زین  یلمآ  يدمص  يو  هتسجرب  درگاش 

.تسا (3) لاعتم  قح  دوجو  اب  نامسآ  دوجو  نیمز و  دوجو  تینیع  دوجو ، تدحو  زا  ام  دارم 

: دیوگ یم  نینچمه 

کی تسه  هچ  ره  هکلب  میرادـن ، دوجو  ود  ام  ینعی  تسا ، اه  ناسنا  تاناویح و  تاتابن و  تاداـمج و  دوجو  نتم  لاـعتم  قح  دوجو 
دوجو و  نامـسآ ، دوـجو  زا  ریغ  نیمز  دوـجو  هک  نیا  هن  تسا ، هدرک  روـهظ  نوگاـنوگ  ياـه  هزادـنا  بلاوـق و  رد  هک  تسا  دوـجو 

.تسا (4) هدوب  لاعتم  قح  دوجو  زا  ریغ  نامسآ 

: دیوگ یم  یلمآ  يداوج  داتسا 

(5) هریغ » ضرفل  لاجملا  نیأف  هّلک ...  دوجولا  ألم  دق  یهانتملا  ریغ  ّنإ  »

؟ دنام دهاوخ  یقاب  وا  ریغ  يارب  ییاج  هنوگچ  سپ  تسا ؛ هدرک  رپ  ار  ملاع  دوجو و  مامت  یهانتمان 

222 ص :

ص 107. ممهلا ، دمم  - 1
ص 66. لوا ، پاچ  همان ، یهلا  یلمآ ، هداز  نسح  نسح  - 2

ص 115. ج 1 ، همکحلا ، هیاهن  حرش  - 3
ص 124. نامه ، - 4

ص 36. هیهلالا ، هفسلفلا  اضرلا و  یسوم  نب  یلع  - 5
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: دیوگ یم  زین  و 

(1) هنع » ًانیابم  ًارمأ  نوکی  الف  هضیف ، وهف  هادع  ام  ّلک  »

.دشاب یمن  وا  زا  ادج  سپ  تسوا ؛ تاذ ] تاحشر   ] ضیف تسادخ ، ریغ  هچ  ره 

.مینک یم  هدنسب  دراوم  نیمه  هب  راصتخا  تهج  تسا ؛ دایز  رایسب  هراب  نیا  رد  فوصت  نافرع و  لها  نانخس 

نیا دنیوگ  یم  دنناد و  یم  ادخ  تاذ  نیع  ادـخ و  تاذ  روهظ  ار  ءایـشا  مامت  دوجو  تدـحو  هب  نیلئاق  دـش  هظحالم  هک  هنوگ  نامه 
! تسا هدش  رهاظ  نوگانوگ  تادوجوم  تروص  هب  هک  تسا  یهلا  تاذ 

رد دناوت  یمن  زگره  تافشاکم  هک  تسا  حضاو  رپ  .تسا  تافشاکم  نایب  دوجوم  دوجو و  تدحو  تابثا  يارب  نانآ  لیلد  نیرتمهم 
تدـحو تابثا  تهج  تایاور  تایآ و  هب  مه  يدراوم  رد  هتبلا  .دـشاب  تجح  رگید  لـئاسم  یتح  یتدـیقع و  مهم  رایـسب  هلأـسم  نیا 

تایآ تلالد  رثکاّدح  دشاب و  دناوت  یمن  هدیقع  نآ  رب  یعطق  لیلد  زین  ناشدوخ  دزن  اه  نیا  زا  کی  چیه  هک  دننک  یم  دانتـسا  دوجو 
چیه یتدـیقع  ثحابم  رد  لامتحا  نیا  تسانعم و  لامتحا  دـننک  یم  دانتـسا  نآ  هب  دوجو  تدـحو  هدـیقع  تابثا  يارب  هک  یتایاور  و 

: دیوگ یم  ینارهتاقآ  داوج  ازریم  جاح  موحرم  هراب  نیا  رد  .درادن  یتیجح  هنوگ 

درادن يدنس  تجح  ثیداحا  نآ  ضعب  هک  دنیوج  یم  کسمت  يرگید  دایز  ثیداحا  تایآ و  هب  دوجوم  دوجو و  تدحو  هب  نیلئاق 
طقف شتلـالد  ياـهتنم  هباـشتم و  اـهنآ  نیرتـهب  تسا و  یبـنجا  یلک  هب  اـهنآ  دوـصقم  زا  تلـالد ، تهج  زا  تیاور  تاـیآ و  ضعب  و 
قلاخ سدقم  تاذ  هّزنت  قولخم و  زا  قلاخ  تیریغ  ساسا  رب  همه  تامکحم  نآ  هک  ددرگ ، در  تامکحم  هب  دـیاب  هک  تسا  یلامتحا 

.دشاب هدش  رّوطتم  تانئاک  راوطا  هب  دوخ  تیعقاو  دوجو و  هب  هکنیا  زا  ًالضف  تسا ؛ قولخم  اب  یخنس  مه  تهباشم و  زا  یتح 

هک هلالدلا  دنسلا و  یعطق  ثیدح  اب  هلالدلا و  یعطق  هیآ  کی  رب  یتح  نونکات  و 

223 ص :

ص 39. نامه ، - 1
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مییوگ یم  ًارارک  .میا و  هتفاین  تسد  میهد  رارق  دوجو ] تدـحو   ] هیفوص دـیحوت  رب  یعطق  تجح  دـنوادخ  دوخ و  نیب  ار  نآ  میناوتب 
هکنانچ دـشاب  دوجوم  تدـحو  ساسارب  هک  دور  یم  نآ  لامتحا  طقف  تامکحم -  هب  ّدر  زا  یـشوپ  مشچ  اـب  اـهنآ -  هلدا  نیرتهب  رد 
هدومن هراشا  قباس  رد  هکنانچ  .تسا و  میلـس  ترطف  فالخ  رب  لوا  لامتحا  هک  قرف  نیا  اب  دراد ؛ زین  رگید  يانعم  دوصقم و  لامتحا 

تامکحم و هب  عاجرا  رظن و  اب  هوـالعب  دومن ؛ يوریپ  دـیابن  اـهنآ  زا  تسین و  لـیلد  تجح و  یلاـمتحا  كرادـم  تاـّیداقتعا ، رد  میا 
.دوش (1) یم  یفتنم  زین  لامتحا  نآ  نید ، تامّلسم 

تدـحو عوضوم  اهنت  هن  میرگنب  يأر  هب  لیوأت  ریـسفت و  هنوگ  چـیه  نودـب  ادـخ  تفرعم  باب  رد  تنـس  باـتک و  تاـیوتحم  هب  رگا 
.دسر یم  تابثا  هب  زین  نآ  فالخ  هکلب  دوش ؛ یمن  تابثا  اهنآ  زا  دوجو 

اب تسا و  فراـعم  نیا  جوا  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هیعدا  صوصخب  تنـس و  باـتک و  يدـیحوت  فراـعم  رد  رظن  تق  اـب 
رئامض هاگچیه  .دوش  یمن  مامـشتسا  دوجو  تدحو  يوب  هیعدا  نیا  زا  هاگ  چیه  دنتـشاد ، رارق  تفرعم  لامک  رد  نانآ  هکنیا  هب  هجوت 

نب یلع  نانمؤمریما  نافراع  يالوم  تاجانم  نانخـس و  زا  یتمـسق  لاح  .ددرگ  یمن  جوزمم  طولخم و  مه  اـب  تنأ »  » اـی اـنأ »  » و وه » »
: دییامن هظحالم  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

؟ یلوَملا الا  َدبَعلا  ُمَحرَی  لَه  و  ُدبَعلا ، اَنأ  یلوَملا و  تنأ  يالوَم ! ای  َيالوَم ،

؟ ُِکلاَملا الا  ُكولمَملا  ُمَحرَی  لَه  و  ُكولمَملا ، اَنأ  ُِکلاملا و  َتنَا  يالوَم ! ای  َيالوم ،

؟ ُزیزَعلا الا  َلیلَّذلا  ُمَحرَی  لَه  و  ُلیلَّذلا ، انَأ  ُزیزَعلا و  َتنَأ  يالوَم ! ای  َيالوَم ،

؟ ُِقلاخلا الا  َقُولخَملا  ُمَحرَی  لَه  و  ُقُولخَملا ، انَأ  ُِقلاخلا و  َتنأ  يالوَم ! ای  َيالوَم ،

؟ ُمیظَعلا الا  َریقَحلا  ُمَحرَی  لَه  و  ُریقَحلا ، انَا  ُمیظَعلا و  َتنَأ  َيالوَم ! ای  َيالوَم ،

؟ ُّيوَقلا الا  َفیعَّضلا  ُمَحرَی  لَه  و  ُفیعَّضلا ، انأ  ُّيوَقلا و  َتنَأ  يالوم ! ای  َيالوَم ،

؟ ُّینَغلا الا  َریقَفلا  ُمَحرَی  لَه  و  ُریقَفلا ، انَأ  ُّینَغلا و  تنأ  َيالوَم ! ای  يالوَم ،

هچ هدنب  قح  رد  ایآ  ماوت و  هدنب  نم  ییالوم و  وت  نم ! ياقآ  يا  نم ! ياقآ  يا 

224 ص :

صص 270 و 269. دیوگ ، یم  هچ  یفوص  فراع و  - 1
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؟ درک دهاوخ  محرت  شیالوم  زج  یسک 

دهاوخ محرت  هک  شکلاـم  زج  كولمم  قح  رد  اـیآ  ماوـت و  كوـلمم  نم  نم و  دوـجو  کـلام  ییوـت  نم ! ياـقآ  يا  نم ، ياـقآ  يا 
!؟ درک

هک رادتقا  تزع و  اب  تاذ  زج  لیلذ  صخـش  قح  رد  ایآ  ماوت و  لیلذ  هدنب  نم  رادـتقا و  تزع و  اب  ییوت  نم ! ياقآ  يا  نم ، ياقآ  يا 
!؟ درک دهاوخ  محرت 

!؟ درک دهاوخ  محرت  یسک  هچ  وا  هدننیرفآ  زج  قولخم  قح  رد  ایآ  ماوت و  قولخم  نم  هدننیرفآ و  ییوت  نم ! ياقآ  يا  نم ، ياقآ  يا 

گرزب يادـخ  زج  زیچان  هدـنب  قح  رد  یـسک  هچ  ایآ  زیچاـن و  ریقح  هدـنب  نم  گرزب و  يادـخ  ییوت  نم ! ياـقآ  يا  نم ، ياـقآ  يا 
!؟ درک دهاوخ  محرت 

محرت هک  اناوت  يوق  صخش  زج  ناوتان  یفیعض  قح  رد  ایآ  مناوتان و  فیعض و  نم  اناوت و  يوق و  ییوت  نم ! ياقآ  يا  نم ، ياقآ  يا 
!؟ درک دهاوخ 

محرت هک  زاین  یب  ینغ  زج  جاتحم  يریقف  قح  رد  ایآ  متاذـلا و  ریقف  نم  تاذـلا و  ینغ  زاین و  یب  ییوت  نم ! ياقآ  يا  نم ، ياـقآ  يا 
!؟ درک دهاوخ 

تسا و تانکمم  همه  قلاخ  دـنوادخ  تسا و  دوجو »  » قلاخ رگید  ریبعت  هب  یتسه و  ملاع  همه  لعاج  قلاخ و  عدـبُم ، لاعتم  دـنوادخ 
نّیعت و اـب  هک  تـسا  لاـعتم  دـنوادخ  : » دـنیوگ یم  هـک  هفوـصتم  اـفرع و  دـیحوت  ساـسارب  اریز  تـسا ؛ تادوـجوم  زا  ریغ  وا  دوـجو 

تسین تسرد  رگید  دنوادخ » دوخ  يدوجو  بتارم  زج  دنتسین  تادوجوم  تسا و  هدمآرد  تادوجوم  تروص  هب  يریذپ  تیـصخش 
هب مد  ره  هک  تسوا  دوخ  یتقو  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  اوتحم  یب  انعم و  یب  ًامامت  ریباعت  نیا  میهدـب و  تیقلاخ  تبـسن  دـنوادخ  هب  اـم  هک 

دهاوخ انعم  یب  تسا -  هدـمآ  دـنوادخ  هرابرد  نآرق  رـسارس  رد  هک  يراـب -  عدـبم ، قلاـخ ، ینعم  رگید  دراد  روهظ  هولج و  یلکش 
.دوب

یم رگ  هولج  لاؤـس  نیا  تسا ، شیاـمن  بارـس و  تسه  هچ  ره  وا  زا  ریغ  تسین و  وا  زج  ملاـع  رد  يریغ  هک  هاگدـید  نیا  ساـسارب 
»؟ هچ ینعی  ایند  نیا  رد  ناسنا  نتخاس  فلکم  تسا و  ریذپ  هیجوت  هنوگچ  ملاع  نیا  رد  ناسنا  رایتخا  فیلکت و  : » هک دوش 

: مییوگب باوج  رد  يداب 

نیا ساسارب  نینچمه  دیآ ؛ یم  دوجو  هب  ضقانت  فیلکت  ربج و  نایم  هاگدید  نیا  ساسارب 

225 ص :
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.رش نیع  مدع  تسا و  ریخ  نیع  مه  دوجو  تسین و  يرگید  زیچ  چیه  دوجو »  » زج یتسه  هریاد  رد  هاگدید 

تسا (1) ریغ  نآ ز  يو  رد  تسا  يرش  رگا  *** تسا ریخ  رضحم  دشاب  هک  اجنآ  دوجو 

تسین و يرـش  دوجو  ملاع  رد  ًاساسا  اذهل  تسین ؛ یبوبر  سدقم  تاذ  زج  مه  دوجو  تقیقح  ددرگ و  یم  زاب  دوجو  تقیقح  هب  ریخ 
: هک تسا  نیا  تقلخ  ناهج  هب  تبسن  یهاگدید  نینچ  هجیتن 

تسوکین (2) شیوخ  ياج  هب  يزیچ  ره  هک  *** تسوربا مشچ و  لاخ و  طخ و  نوچ  ناهج 

« ضحم ریخ   » شنیرفآ ملاع  رد  ناطیـش  دوجو  رتالاب  دـیزی و  هیواعم ، مجلم ، نبا  نایفـسوبا ، لـهجوبا ، بهلوبا ، دوجو  بیترت  نیا  هب 
! تسا

: یهاگدید نینچ  هجیتن  نینچمه 

باوث باقع و  یفن  هب  - 1

ینامسآ عیارش  ندوب  وغل  - 2

فیلکت لصا  نتفر  لاؤس  ریز  - 3

.تسا تقلخ  شنیرفآ و  ناهج  ندوب  هچیزاب  وغل و  - 4

ادخ سپ  تسا ؛ یکی  هدنوش  باذع  هدننک و  باذع  تسا ، یکی  هدنهد  باوج  هدننک و  باوث  تسا ، یکی  لوئـسم  لئاس و  هک  ارچ 
رش ياهراک  لعاف  ینعی  درک ؛ ضرعت  دوش  یمن  یسک  هب  هدرک و  شدوخ  ار  دب  ياهراک  مامت  هللااب ، ذایعلا  تسا  تاقولخم  نیع »  » هک

! تسانعم یب  مه  باقع  باوث و  اذل  شدوخ ؛ زا  ریغ  تسین  یسک 

نیا قبط  هکنآ  لاح  دمآ ، وا  بناج  زا  ربمایپ  مییوگب  هک  دشاب  یقولخم  ییادخ و  دیاب  تسا ؛ لطاب  مه  ءایبنا  توبن  هاگدید  نیا  قبط 
! دنتسه وا  همه  نوچ  دنک ، یمن  قدص  مه  يرفاک  نمؤم و  دنک ، یمن  قدص  يربمایپ »  » تسین و راک  رد  یئام  نم و  هاگدید 

226 ص :

ص 38. يرتسبش ، دومحم  خیش  زار  نشلگ  - 1
.نامه - 2
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دنتسرپ یم  ار  ادخ  طقف  تادوجوم  ریاس  اه و  ناسنا  - 14

دنک هدارا  دنوادخ  هچنآ  نوچ  و  دوشن ، شتـسرپ  وا  زج  هک  هدومن  مکح  ًانیوکت  ملاع ، رد  دـنوادخ  نوچ  هک  دراد  هدـیقع  یبرع  نبا 
.تسا هدومن  شتسرپ  ار  ادخ  رما ، عقاو  رد  دنک  شتسرپ  ار  يدوجوم  ره  ناسنا  سپ  دوش ؛ یم  عقاو  ًاعطق 

؛ دنک یم  شتـسرپ  ار  ادخ  ریغ  رهاظ  رد  دـنچ  ره  تسرپ و ...  نج  تسرپ ، شتآ  تسرپ ، هراتـس  تسرپ ، تب  ناسنا  هدـیقع  نیا  قبط 
.دتسرپ یم  ار  ادخ  طقف  وا  هک  تسا  نیا  رما  عقاو  اما 

لاعتم دنوادخ  دهد ، یم  هئارا  ینآرق  تایآ  زا  یکی  زا  هک  تسا  یحیحـصان  ریـسفت  رطاخ  هب  یبرع  نبا  یفارحنا  طلغ و  هاگدید  نیا 
دوشن شتسرپ  وا  زج  هک  هدرک  مکح  دنوادخ  ینعی   (1) ُهاّیِإ ) ّالا  اوُُدبعَت  الا  َکُّبَر  یضَق  َو  : ) دیامرف یم  نآرق  رد 

زا دوش و  هدیتسرپ  وا  طقف  هک  هدومن  مکح  ًانیوکت  دنوادخ  دیوگ : یم  هتسناد و  ینیوکت  ياضق  هفیرش  هیآ  رد  ار  یـضق »  » یبرع نبا 
.دشاب یمن  دنوادخ  دوخ  شتسرپ  زج  يزیچ  دوش  یم  هدیتسرپ  هک  هچ  ره  سپ  تسا ، یمتح  ریغتی و  ادخ ال  ینیوکت  مکح  هک  اجنآ 

(2)

نارـسفم مامت  هاگدید  قبط  اما  دوش ؛ هدیقع  رد  یگرزب  ياطخ  نینچ  راچد  تسا  نکمم  دـنادب  ینیوکت  ار  یـضق »  » یـسک رگا  هتبلا 
ياضق رگنایب  هیآ  نیا  مالسا ، ناهج  گرزب 

227 ص :

هیآ 23. ءارسا ، هروس  - 1
ص 514. یلمآ ، هداز  نسح  نسح  مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 2
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رما مدرم  هب  ناربمایپ  قیرط  زا  دنوادخ  ینعی  دوشن ، هدیتسرپ  وا  زج  هک  هدرک  مکح  ًاعیرـشت  دـنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، یعیرـشت 
یخرب دنتـسرپ و  یم  ار  وا  دننک و  یم  تعاطا  ار  ادخ  رما  مکح و  مدرم  زا  یخرب  لاح  دنتـسرپب ، ار  وا  طقف  هک  هداد  روتـسد  هدرک و 

.دنتسرپ یم  ار  نآ  لاثما  تب و  دنور و  یمن  یهلا  تاروتسد  راب  ریز  رگید 

زگره یتـسرپ  تب  ِسَپ  رد  دتـسرپ و  یم  ار  ناـج  یب  دوـجوم  کـی  طـقف  هکلب  دنتـسرپ ؛ یمن  ار  ادـخ  تسرپ  تـب  ریـسفت ، نیارباـنب 
رد دنوادخ  .تسا  راگزاس  یهلا  نایدا  یملاعت  حور  اب  دـص  رد  دـص  هک  تسا  يریـسفت  ریـسفت ، نیا  .دـشاب  یمن  ناهنپ  یتسرپادـخ 
زیچ ره  اـی  یتسرپ  هراتـس  اـی  یتـسرپ  تب  هک  تسا  نیا  رگناـیب  یهن  نیا  تسا و  هدومن  یهن  دوخ  ریغ  شتـسرپ  زا  اـهراب  میرک  نآرق 

.تسین یتسرپادخ  رگید ،

هدرکن ریـسفت  یگرزب  رـسفم  چیه  هک  دنک  یم  ریـسفت  يا  هنوگ  هب  ار  نآرق  دوجوم ، دوجو و  تدحو  هدـیقع  هیجوت  يارب  یبرع  نبا 
.دشاب یم  ریاغت  رد  یهلا  ءایبنا  میلاعت  حور  اب  هک  دسر  یم  ییاه  تشادرب  جیاتن و  هب  شیوخ  هنایفوص  طلغ و  ریسفت  نآ  اب  و  تسا ،

یم قوف  هیآ  حرش  رد  دنناد  یم  نیرسفملا  ماما  ار  وا  تسا و  عیـشت  ملاع  نارـسفم  نیرتگرزب  هلمج  زا  هک  هللا  همحر  یـسربط  موحرم 
: دسیون

(1) هریغ ؛ اودبعت  هودبعت و ال  نأ  هانعم  ُهاّیإ ) الإ  اُوُدبعَت  ّالَا   ) ّکبر رمأ  يأ : َکُّبَر ) یضَق  َو   ) هناحبس لاقف 

.دوش هدیتسرپ  وا  ریغ  هک  هتشاد  تهارک  دوش و  هدیتسرپ  صالخا  يور  زا  هک  هدرک  رما  ینعی  هدومن ، هدارا  دنوادخ 

.دشاب یمن  دنوادخ  شتسرپ  ءایشا  شتسرپ  ریسفت  نیا  قبط 

نایب مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  هب  دانتسا  اب  نیلقثلا » رون   » ریسفت رد  هللا  همحر  يزیوح  موحرم  هعیش  گرزب  دنمشناد  رسفم و 
.دنتسرپن (2) ار  وا  زج  هدومرف  هک  تسا  دنوادخ  روتسد  رما و  قوف  هیآ  رد  یضق »  » يانعم هک  دراد  یم 

228 ص :

ص 630. ج 6 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص 148. ج 3 ، نیلقثلا ، رون  - 2
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: دسیون یم  قوف  هیآ  حرش  رد  یفاصلا »  » ریسفت رد  دشاب  یم  هعیش  ياملع  رباکا  وزج  هک  هللا  همحر  یناشاک  ضیف  نسحم  الم 

(1) همظعلا ؛ هیاغ  هل  نمل  الإ  ّقحی  میظعتلا ال  هیاغ  ّنأل  هاّیإ  الإ  اودبعت  نأب ال  هب  ًاعوطقم  ًارما  رما ، هاّیإ و  الإ  اودبعت  ّالأ  ّکبر  یضق  و 

ار وا  هک  تسا  دـنوادخ  راوازـس  طقف  تسا  میظعت  تیاـغ  هک  شتـسرپ  اریز  دنتـسرپن ، ار  وا  زج  هک  هدومن  دـکؤم  رمأ  دـنوادخ  ینعی 
.تسا یگرزب  تیاغ  تیاهن و 

عیرـشت ملاع  رد  ار  یـضق »  » يانعم هعیـش  گرزب  ياملع  نوچ  مه  يرظن  زین  هللا  همحر  ییاـبطابط  همـالع  رـصاعم  میرک  نآرق  رّـسفم 
: تسا هدومن  ریسفت 

، تسا هدش  نادب  قلعتم  یهلا  ياضق  هک  تسا  يزیچ  لاح  ره  رد  هلمج ، کی  هب  هچ  دـنک و  هلمج  ود  هب  تشگرب  هچ  هلمج  نیا  و  ... 
(2) دوش ...  یم  یعیرشت  لئاسم  ماکحا و  هب  قلعتم  هک  ادخ  یعیرشت » ياضق   » هتبلا

: دننک یم  لالدتسا  هنوگ  نیا  يو  نخس  نداد  هولج  هجوم  يارب  یبرع  نبا  نافرع  ناعبات  زا  يرایسب 

.دنتسه وا  سیدقت  حیبست و  رد  مئاد  هدوب و  ادخ  ضحم  دبع  هشیمه  دنوادخ  ینیوکت  تیالو  قبط  ءایشا  مامت 

: دنیوگ یم  دننک و  یم  میسقت  عیرشت  نیوکت و  ملاع  هب  ار  تادوجوم  ملاع  سپس  نانآ 

يدوجوم رهاظ  رد  هچ  رگ  دننک ، یم  شتـسرپ  ار  وا  طقف  دنتـسه و  ادخ  دـبع  ینیوکت  تیالو  قبط  تادوجوم  مامت  نیوکت  ملاع  رد 
.تسا هدش  عونمم  تسا ، یهن  رما و  ملاع  هک  عیرشت  ملاع  رد  شتسرپ  نیمه  اما  دنتسرپب ؛ ار  تب  لثم 

همه هاگدـید ، نیا  رد  .دـننک  یم  تدابع  ار  ادـخ  ًانیوکت  و ...  تسرپ ، هلاسوگ  تسرپ ، هراتـس  تسرپ ، تب  هک  دـنراد  حیرـصت  نانآ 
ضحم دبع  هشیمه  ملاع  رسارس  رد  تادوجوم 
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هب ًاهرک  ًاعوط و  یگمه  ناملـسم ، هچ  رفاک و  هچ  ناسنا ، تابن و  دامج و  زا  تاقولخم  همه  دنا ، تکرح  رد  وا  يوس  هب  هدوب و  ادـخ 
.دنشاب یم  لوغشم  يو  یگدنب  تدابع و 

: دنیوگ یم  نانآ 

یم يو  حیبست  لوغشم  همه  دننک و  یم  هدجس  ادخ  يارب  رفاک -  نمؤم و  اه -  ناسنا  همه  تادوجوم و  همه  میرک  نآرق  هاگدید  زا 
.دنراد يو  هب  تساوخرد  زاین و  يور  دنشاب و  یم  وا  يارب  تونق  تدابع و  لوغشم  همه  دنشاب و 

: دنوش یم  لسوتم  میرک  نآرق  تایآ  نیا  هب  تسادخ  شتسرپ  نامه  يدوجوم  ره  شتسرپ  دننک  تباث  هکنیا  يارب  نانآ 

(1) ًادبَع ) ِنمحَّرلا  یَتأ  الا  ِضرَألا  ِتاومَّسلا و  یف  نَم  ُّلُک  نإ  )

.دنیوا هدنب  دتسه ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت 

هنیرق روهظ و  ياـضتقم  دریگ و  یم  رب  رد  ار  همه  قفاـنم ، نمؤم و  رفاـک و  ملـسم و  دوخ ، موـمع  هب  هیآ  نیا  هک  دـننک  یم  هیجوـت  و 
تاذ همزـال  تیدوبع  دنـشاب و  یم  دـنوادخ  هب  ندروآ  ور  هجوت و  لاـح  رد  همه  درادـن ، تماـیق  زور  هب  زین  یـصاصتخا  هیآ  قاـیس ،

.تساهنآ

(2) ِلاصالا ) ِّوُدُغلِاب و  مُُهلالِظ  ًاهرَک و  ًاعوَط و  ِضرألا  ِتاومَّسلا و  یف  نَم  ُدُجسَی  ِهِّلل  (و 

ادـخ يارب  رـصع  حبـص و  ره  ناشیاه ، هیاس  نینچمه  و  هارکا -  ای  تعاطا  يور  زا  دنتـسه -  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  ماـمت 
.دننک یم  هدجس 

(3) ٍنأَش ) یف  َوُه  ٍموَی  َّلُک  ِضرألا  ِتاومَّسلا و  یف  نَم  ُُهلَئسَی  )

.تسا يراک  نأش و  رد  زور  ره  وا  و  دننک ، یم  اضاقت  وا  زا  دنتسه  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت 
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( ًارُوفَغ ًامیلَح  َناک  هَّنإ  مُهَحیبسَت  َنُوهَقفَت  نِکل ال  ِهِدمَِحب و  ُحِّبَُسی  الا  ٍءیَش  نِّم  نإ  َّنِهیف و  نَم  ُضرألا و  ُعبَّسلا و  ُتاوامَّسلا  َُهل  ُحِّبَُست  )
(1)

دیوگ یم  وا  دمح  حیبست و  يدوجوم ، ره  دـنیوگ و  یم  وا  حـیبست  همه  دنتـسه ، اهنآ  رد  هک  یناسک  نیمز و  هناگتفه و  ياهنامـسآ 
.تسا هدنزرمآ  رابدرب و  وا  دیمهف  یمن  ار  اهنآ  حیبست  امش  یلو 

: باوج

اب نانآ  نارادـفرط  هیفوص و  اما  دنـشاب ؛ یم  تکرح  رد  وا  يوس  هب  هدوب و  ادـخ  ضحم  دـبع  نیوکت  ملاع  رد  تادوجوم  مامت  يرآ !
یم هدجس  ار  لاعتم  قح  ًانیوکت  تادوجوم  مامت  هک  تسا  تسرد  .دننک  یم  نایب  ار  یحیحص  ریغ  بلطم  ینآرق  تایآ  نیا  هب  دانتسا 
لعف نیا  اـب  ار  ادـخ  ملاـع  رد  تسرپ  هلاـسوگ  تسرپ و  هراتـس  تـسرپ ، تـب  هـک  تـسین  اـنعم  نآ  هـب  نخـس  نـیا  زگره  اـما  دـننک ؛

عیرـشت ملاع  هب  طوبرم  تسا و  يرایتخا  لعف  کی  تسا -  یهلا  روتـسد  فالخ  هک  تب  شتـسرپ  .دـننک  یم  تداـبع »  » ناـشیرایتخا
مالسلا مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  میلاعت  میلس و  لقع  نادجو و  قبط  قوف  تایآ  حیحـص  يانعم  ریـسفت و  .نیوکت  هن  تسا و 

: تسا نینچ 

(2) ًادَبَع :) ِنمحَّرلا  یتأ  الا  ِضرألا  ِتاومَّسلا و  یف  نَم  ُّلُک  نإ  : ) هفیرش هیآ  رد 

!. دنیوا هدنب  دنتسه ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  ینعی :

دبع زا  دارم  هکلب  تسین ؛ دـنوادخ  شتـسرپ  تیدوبع و  دـبع »  » زا روظنم  هک  تسا  صخـشم  حوضو  هب  دـعب  لبق و  تایآ  هب  هجوت  اب 
تکرح رد  دوخ  کـلام  يوس  هب  نیوکت  ماـظن  قبط  همه  دنـشاب و  یم  دـنوادخ  كوـلمم  تادوـجوم  ماـمت  ینعی  تسا ؛ كوـلمم » »

: هلمج زا  دشاب  یم  كولمم  يانعم  هب  دبع »  » میرک نآرق  تایآ  زا  يدادعت  رد  .دنتسه 

ًانَسَح ًاقزِر  اَّنِم  ُهانقَزر  نَم  ٍءیش َو  یلَع  ُرِدقی  ًاکُولمَم ال  ًادبَع  ًالثم  ُهللا  َبَرَض  )
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(1) َنُومَلعَی ) مُهُرَثکأ ال  َلب  ِهللاُدمَحلا  َنؤتسَی  لَه  ًارهَج  ًارِس و  ُهنِم  ُقِفُنی  َوُهَف 

وا هب  وکین  یقزر  دوخ ، بناـج  زا  هک  ار  یناـمیا ) اـب   ) ناـسنا تسین و  زیچ  چـیه  رب  رداـق  هک  ار  یکوـلمم  هدرب  هدز : یلاـثم  دـنوادخ 
، تسادخ صوصخم  رکش  دنا !؟ ناسکی  رفن  ود  نیا  ایآ  دنک  یم  قافنا  هداد ، وا  هب  ادخ  هچنآ  زا  راکـشآ  ناهنپ و  وا  و  میا ، هدیـشخب 

! دنناد یمن  اهنآ  رثکا  یلو 

دنوادخ ندرک  تدابع  روظنم ، هک  تسا  مولعم  ًالماک  دعب  لبق و  تایآ  هیآ و  قایس  هب  هجوت  اب  یلبق (2) و  هیآ  رد  دبع  ریسفت  نیا  اب 
يا هطبار  چیه  ناتسرپ و ...  تب  ناتسرپ و  هلاسوگ  يرایتخا  لمع  تسا و  طلغ  هیآ  نیا  رب  یبرع  نبا  ناوریپ  لالدتسا  اذل  دشاب ، یمن 

.تسین لاعتم  دنوادخ  شتسرپ  یتسرپ و ،...  هلاسوگ  یتسرپ و  تب  ناونع  چیه  هب  درادن و  هیآ  نیا  اب 

: هفیرش هیآ  رد 

(3) ِلاصالا ) ِّوُدُغلِاب و  مُُهلالِظ  ًاهرَک و  ًاعوَط و  ِضرألا  ِتاومَّسلا و  یف  نَم  ُدُجسَی  ِهِّلل  (و 

ادـخ يارب  رـصع  حبـص و  ره  ناشیاه ، هیاس  نینچمه  و  هارکا -  ای  تعاطا  يور  زا  دنتـسه -  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  ماـمت 
.دننک یم  هدجس 

نآ هب  تغل  ملع  ناگرزب  هک  هدجـس  یلـصا  يوغل و  ياـنعم  .دـنا  هتـشاد  ناـیب  یبرع  نبا  ناـعبات  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  اـنعم  زین 
 - دنک یم  نایب  دوخ  تادرفم  رد  بغار  هک  هنوگ  نامه  دشاب -  یم  ندوب  عشاخ  لیلذ و  ینعی  ّللذت »  » يانعم هب  دنا  هتـشاد  حیرـصت 
یم هدجـس  نآ  هب  ًاحالطـصا  تسا  نتـشاذگ  نیمز  رب  یناشیپ  یهلا  هاگـشیپ  رد  عوشخ  ّللذـت و  قیداصم  زا  یکی  هک  اجنآ  زا  (4) و 

هک تادوجوم  مامت  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  نیاربانب  دنیوگ ؛
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زا ناشدوجو  هک  تسا  نیا  هب  نانآ  للذـت  عوشخ و  .دـنا  یهلا  هاگرد  رد  عشاخ  لیلذ و  نیوکت  ماظن  قبط  دـنا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد 
.دنشاب یم  یهلا  نیناوق  موکحم  تسین و  ناشدوخ 

دوخ رایتخا  هب  ناشتامم  تایح و  اریز  دنشاب ؛ یم  یهلا  نیناوق  موکحم  تسرپ و ...  هراتـس  تسرپ ، تب  تسرپ ، هلاسوگ  رفاک ، يرآ !
ناشندب ياه  لولس  مامت  هکلب  ناشحراوج ؛ اضعا و  مامت  دننک  یم  هدجـس  ار  ادخ  ریغ  شیوخ  هدارا  اب  هک  ینامز  نامه  دشاب و  یمن 

.دنا یهلا  نیناوق  موکحم  دجاس و 

: هفیرش هیآ  رد 

( ًارُوفَغ ًامیلَح  َناک  هَّنإ  مُهَحیبسَت  َنُوهَقفَت  نِکل ال  ِهِدمَِحب و  ُحِّبَُسی  الا  ٍءیَش  نِّم  نإ  َّنِهیف و  نَم  ُضرألا و  ُعبَّسلا و  ُتاومَّسلا  َُهل  ُحِّبَُـست  )
(1)

دیوگ یم  وا  دمح  حیبست و  يدوجوم ، ره  دـنیوگ و  یم  وا  حـیبست  همه  دنتـسه ، اهنآ  رد  هک  یناسک  نیمز و  هناگتفه و  ياهنامـسآ 
.تسا هدنزرمآ  رابدرب و  وا  دیمهف  یمن  ار  اهنآ  حیبست  امش  یلو 

فوصت لها  نانخس  هیآ  نیا  قیمع  يانعم  اما  دننک ، یم  حیبست  ار  یلاعت  قح  تادوجوم  مامت  هفیرـش  هیآ  نیا  قبط  هک  تسا  تسرد 
.دنک یمن  دییأت  ار  یبرع  نبا  ناعبات  و 

حیبست لاح  رد  مئاد  تسرپ ، تب  رفاک  ندـب  يوم  هب  وم  نامـسآ و  رد  عقاو  ياه  هدـیدپ  مامت  تخرد و  هراتـس ، هلاسوگ ، تب ، يرآ !
ياه لوکلوم  مامت  تسا  هدش  هتخاس  ادخ  رگید  قولخم  ره  ای  زلف  ای  بوچ  ای  گنـس  زا  هک  تب  هک  انعم  نیا  هب  دنـشاب ؛ یم  دنوادخ 

هک وا -  ندب  ياه  لولـس  مامت  رفاک و  دوپ  رات و  مامت  .تسا  لاعتم  دنوادخ  حیبست  لوغـشم  زور  هنابـش  مئاد و  نیوکت  ماظن  قبط  نآ 
، دـنوش یمن  شوماخ  یلاعت  قح  سیدـقت  هیزنت و  زا  يا  هظحل  دـنیوا -  هاگرد  قلطم  ریقف  یهلا و  ياـطعا  هب  هتـسباو  ادـخ و  قولخم 
رد نیوکت  ماظن  قبط  يو  ندـب  ياه  لولـس  مامت  تسا ، یتسرپ  تب  لاـح  رد  دوخ  لـماک  راـیتخا  هب  تسرپ  تب  هک  یناـمز  نآ  یتح 

.دنشاب یم  لاعتم  دنوادخ  سیدقت  هدجس و  لاح 
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، درادن نیوکت » ملاع   » هب یطابترا  چیه  دریگ ، یم  ماجنا  یتسرپ  هلاسوگ  یتسرپ و  تب  لثم  ناسنا  لاعفا  زا  هک  هچنآ  تفگ  دـیاب  سپ 
.دراد عیرشت » ملاع   » رد يا  هرتسگ  طقف  دنز  یم  رس  وا  زا  شیوخ  هدارا  اب  ناسنا و  يرایتخا  لعف  ناونع  هب  هک  يزیچ  اریز 

: دسیون یم  یبرع  نبا  نخس  هیجوت  رد  فوصت  هصرع  لاعف  ناگدنسیون  زا  یکی 

: دوش هدیسرپ  تسا  نکمم 

؟ دوش یم  هچ  نارگید  ناتسرپ و  ناطیش  ناتسرپ و  تب  نیدحلم و  رافک و  همه  نیا 

؟ دنا لوغشم  ادخ  تدابع  هب  زین  اهنیا  ایآ 

دنوادـخ طقف  طقف و  همه  نیوکت  ملاع  ماظن  رد  .یعیرـشت  تدابع  ینیوکت و  تدابع  تسا : مسق  ود  رب  تدابع  هک  تسا  نیا  باوج 
ِتادوجوم رد  هدارا ، ملع و  ماظن  عیرشت و  ملاع  هاگدید  زا  یلو  دنشاب ...  یم  يو  هدنب  دننک و  یم  هدجس  يو  يارب  دنتسرپ و  یم  ار 

نیا يوهایه  رد  ددرگ  یم  قلطم  لامک  لابند  هب  تسا و  دنوادخ  بلاط  ًانیوکت  ًاترطف و  ًاعقاو و  هک  یناسنا  هاگ  رایتخا  هدارا و  ياراد 
دوجوم نیا  هک  تساجنیا  قیقد  رایسب  هتکن  یلو  دریگ ...  یم  هابتشا  قلطم  لامک  لامج و  نآ  اب  ار  دودحم  یقولخم  هدش و  مگ  ملاع 

ِتاومَّسلا و ِیف  نَم  ُدُجـسَی  ِهللا   ) مومع زا  مه  زاب  یلو  دیامیپ ، یم  اطخ  هار  دوخ  هب  تبـسن  هدـش و  جراخ  میقتـسم  طارـص  زا  هچ  رگ 
.تسا (1) يو  داقنم  عیطم و  يو و  ضحم  دبع  هدوب و  یهلا  یلزا  هدارا  تحت  مه  زاب  تسا ؛ هتشگن  جراخ  ِضرَألا )

یب عیطم  ادخ و  ضحم  دـبع  ینیوکت  تدابع  رد  تسرپ  تب  : » هک اعدا  نیا  ندوب  لطاب  دـش  حرطم  لبق  بلطم  رد  هک  یتاحیـضوت  اب 
.تسا راکشآ  بصعت  یب  تریصب و  اب  صاخشا  يارب  ًالماک  تسوا » يارچ  نوچ و 

!؟ تسوا يارچ  نوچ و  یب  عیطم  دنوادخ و  ضحم  دبع  دتسرپ  یم  تب  دوخ  هدارا  اب  هک  یسک  ایآ 

234 ص :

داتـسا مالک  رد  یتسرپ  هلاسوگ  لوا : رتفد  یلیکو ، نیـسح  دـمحم  نافرع ، تمکح و  نوماریپ  نایکیکفت ، ياه  فیرحت  هچباـتک  - 1
صص 50 و 49. یلمآ ، هداز  نسح 
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! ابجع

، تسا ناتسرپ  تب  يارب  منهج  مزیه  تب ، هکنیا  نانآ و  ندوب  یمنهج  ناتسرپ و  تب  بهذم  رد  ینآرق  تامکحم  تایآ و  همه  نآ  اب 
!؟ دراد هیجوت  يارب  ییاج  هچ  نایاقآ  هنافراع  حالطصا  هب  نانخس  نیا 

چیه تب ، شتـسرپ  رد  يو  يرایتخا  لمع  اما  تسادخ ؛ عضاخ  دـجاس و  نیوکت  ماظن  قبط  شدوجو  مامت  تسرپ  تب  لاثما  دـنچ  ره 
مه زاب  دـنزاسب  مه  رگید  ملاع  رازه  عیرـشت  نیوکت و  ملاع  رانک  رد  یبرع  نبا  نافرع  ناعبات  رگا  درادـن و  نیوکت  ملاع  هب  یطاـبترا 

.یتسرپادخ هن  تسا  یتسرپ  تب  لاح  همه  رد  یتسرپ  تب  نآرق ، لقع و  نادجو و  قبط  تفگ : دیاب 

: دسیون یم  شیوخ  نانخس  همادا  رد  هدنسیون  نامه 

زا تسا ، یلجتم  وا  دوجو  رد  هک  یتمحر  تقفـش و  ساسارب  تسا ، یتسرپ  تب  لوغـشم  هک  دـنیب  یم  ار  یـسک  یتقو  دـحوم  ناـسنا 
، تقلخ ملاع  ماظن  رد  ًامتح  درواـین  ناـمیا  صخـش  نیا  رگا  هک  دـنک  یم  قیدـصت  و  دروخ ...  یم  سوسفا  وا  يور  جـک  فارحنا و 
تناق و دـبع و  همه  نیوکت  ملاع  ریـسم  رد  هک  دـناد  یم  دراد  ناـمیا  میرک  نآرق  تاـیآ  هب  نوچ  تسا و  هدوب  نآ  سپ  رد  یتمکح 

هتفرگ قلعت  نیا  هب  یهلا  یلزا  هدارا  تسا و  هدوب  وحن  نیمه  هب  قولخم  ینیوـکت  تداـبع  هک  دـمهف  یم  دنـشاب  یم  دـنوادخ  دـجاس 
.دسرب (1) دوخ  ریس  تیاهن  هب  دیامن و  ریس  لکش  نیا  هب  ینیوکت  تیدوبع  ریسم  رد  وا  هک  تسا 

: باوج

هکلب دشاب ؛ یمن  ملاع  ماظن  رد  یتمکح  ره  ياراد  یناسنا  ره  رادیب  نادجو  قبط  تساهنآ  رایتخا  ءوس  زا  هک  ناتسرپ  تب  یتسرپ  تب 
میرک نآرق  ناوارف  تایآ  قبط  .تسین  یلاعت  قح  تیاضر  ناتسرپ  تب  راک  هدرپ  سپ  زگره  تسا و  راکشآ  ملاع  ماظن  رد  نآ  داسف 

235 ص :

صص 54 و 53. نامه ، - 1
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تب اب  فرحنم  ناسنا  دشر  ریس و  زگره  دوش و  تدابع  یتسرپ  تب  بلاق  رد  ادخ  هک  تسا  هتفرگن  قلعت  نیا  هب  یهلا  هدارا  زگره  زین 
.تسوا يارب  طوقس  تیاهن  یتسرپ  تب  هکلب  دریذپ ؛ یمن  تروص  یتسرپ 

.تسا دحوم  مه  تسرپ  تب  دنتفگ : هک  دندیسر  يا  هلحرم  هب  یلطاب  هاگدید  نینچ  اب  یبرع  نبا  ناعبات  هیفوص و 

: دیوگ یم  تب » ماقم   » رد یبرع  نبا  نافرع  ناعبات  زا  يرتسبش  دومحم  خیش 

یتسرپ تب  نیع  دیحوت  دوش  *** یتسه هب  مئاق  دوب  نید  رفک و  وچ 

تسا (1) یتسرپ  تب  رد  نید  هک  يدرک  نیقی  *** تسیچ تب  هک  یتسنادب  رگ  ناملسم 

236 ص :

ص 128. يرتسبش ، دومحم  خیش  زار  نشلگ  - 1
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يو ناعبات  یبرع و  نبا  مالک  رد  یتسرپ  تب  - 15

هراشا

«: تسا دنوادخ  شتسرپ  زیچ  ره  شتسرپ   » دنیوگب هک  هدش  ببس  زیچ  ود  يو  ناعبات  یبرع و  نبا  نافرع  رد 

دوجوم دوجو و  تدحو  هب  هدیقع  - 1

رد هک  تسادخ  دوخ  نیا  ینعی  .دشاب  یم  دنوادخ  تاذ  روهظ  یلجت و  ءایـشا  مامت  دـش -  حرطم  هک  هنوگ  نامه  هاگدـید -  نیا  رد 
.دشاب یم  اراد  ار  ندش  عقاو  دوبعم  تیلباق  ءایشا  مامت  نیاربانب  تسا ؛ هدش  رهاظ  نوگانوگ  ءایشا  تروص  هب  لزنت  ماقم 

: دیوگ یم  هینوراه  ّصف  رد  یبرع  نبا 

ناویح وأ  رجش  وأ  رجحب  ّصاخلا  همسإ  عم  ًاهلإ  مهّلک  هوّمـس  کلذل  هیف و  دبعی  ّقحلل  یلجم  دوبعم  ّلک  يأر  نم  لّمکملا  فراعلا  و 
(1) هیف ؛ هّیصخشلا  مسا  اذه  کلف  وأ  بکوک  وأ  ناسنإ  وأ 

یلجم نآ  رد  قح  هک  دـنیب  یم  قح  يالجم  عورـشم ] ریغ  هاوخ  دـشاب و  عورـشم  هاوخ   ] ار دوبعم  ره  هک  تسا  یـسک  لمکم  فراع 
ای رجش  ای  رجح  هب  یّمسم  هک  تسا  صاخ  مسا  ار  وا  هکنیا  اب  دندیمان ؛ هلإ  ار  دوبعم  ور  نیا  زا  .دوش  یم  شتسرپ 

237 ص :

ص 521. مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 1
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.تسا هدش  موسوم  اهتیصخش  نیا  مسا  هب  شتانیعت  رابتعا  هب  هیلک  تقیقح  هک  تسا  کلف  ای  کلم  ای  بکوک  ای  ناسنا  ای  ناویح 

: دیوگ یم  زار  نشلگ  رد  یتسرپ  تب  تمظع  رد  هدیقع  نیمه  ساسارب  يرتسبش  دومحم  خیش 

تمدخ دقع  نتسب  رّانُز  دوب  *** تدحو تسا و  قشع  رهظم  اجنیا  تب 

یتسرپ تب  نیع  دیحوت  دوش  *** یتسه هب  مئاق  دوب  نید  رفک و  وچ 

رخآ دشاب  تب  یکی  هلمج  نآ  زا  *** رهاظم ار  یتسه  تسه  ءایشا  وچ 

لطاب تسین  یتسه  يور  زا  تب  هک  *** لقاع درم  يا  نک  هشیدنا  وکن 

تسوکین تشگ ، رهاظ  هچ  ره  وکین  ز  *** تسوا قلاخ  یلاعت  دزیاک  نادب 

تسا یتسرپ  تب  رد  نید  هک  یتسنادب  *** تسیچ تب  هک  یتسنادب  رگ  ناملسم 

: دسیون یم  قوف  تایبا  حرش  رد  تسا  يدوجو  تدحو  یفوص  دوخ  هک  یجیهال  دمحم  خیش 

رهظم و  تسیچ ؟ تب  هقیقحلا  یف  هک  يدـش  هاگآ  یتسنادـب و  دـیامن ، یم  تب  راکنا  تسا و  دـیحوت  هب  لئاق  هک  ناملـسم  رگا  ینعی 
بلطم یتسه  رهظم  تب  هک  اریز  تسا ، یتسرپ  تب  رد  قح  نید  هتبلا  هک  یتسنادب  تسا ؟ یـسک  هچ  تب  تروص  هب  رهاظ  و  تسیک ؟

قح نیع  یتـسرپ  تب  تسا و  یتـسرپ  قـح  یناملـسم  تداـع  نید و  دـشاب و  قـح  هقیقحلا  ثیح  نم  تب  سپ  تسا ؛ قـح  هک  تسا ،
.دشاب یتسرپ  تب  رد  نید  هنیآ  ره  سپ  یتسرپ ،

ناج بوبحم  وت  يور  تب  زا  تسه  *** ناج بولطم  ییوت  ار  ناتسرپ  تب 

: هک دیامرف  یم  تب  تقیقح  رب  تسا  عالطا  مدع  ببس  هب  ناتسرپ  تب  رفک  نوچ 

یتشگ هارمگ  قح  نید  رد  اجک  *** یتشگ هاگآ  تب  كرشم ز  رگا 

تروص هب  قح  تسا و  قح  رهظم  تب  هک  یتسنادب  یتشگ و  هاگآ  يو  تقیقح  تب و  زا  دنک  یم  تب  تدابع  هک  كرشم  رگا  ینعی :
دراد هک  دوخ  تلم  نید و  رد  اجک  تسا ، هیلإ  هجوتم  دوبعم و  دوجسم و  تهج  نیا  زا  تسا  هدومن  روهظ  وا 

238 ص :
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نید رد  يدوب و  تسرپ  قح  دـحوم  هکلب  يدوبن ؛ كرـشم  زگره  ینعی  تسا ؛ راکنا  لیبس  رب  ماهفتـسا  يدوب ؟ لطاب  یتشگ و  هارمگ 
.يدوبن (1) رکنم  مالسا 

: قوف تایبا  حرش  رد  زار  نشلگ  ناحراش  رگید  رظن 

یلاـعت قح  قلطم ، یتـسه  و  دـندوجو ، بلطم و  یتـسه  هب  مئاـق  دـنا ، هداـضتم  روما  زا  تروص  بسح  هب  هک  نید  رفک و  نوچ  ینعی 
، یناد ریغ  هقیقحلا  ثیح  نم  ار  تب  رفک و  رگا  نوچ  دشاب ، یتسرپ  تب  نیع  قح  ندینادرگ  هناگی  دـیحوت و  هک  هنیآ  ره  سپ  تسا ،

.یشابن (2) یقیقح  دیحوت  هب  لئاق  دشاب و  كرش 

بوچ (3) لگ و  گنس و  رب  هدجس  درب  هک  سک  نآ  *** دنتسرپن یم  ار  وت  ریغ  اه  هدک  تب  رد 

: دیوگ یم  یلیبدرا  یهلا 

یتسرپ تب  ضحم  كرش  نآ  دوب  *** یتسه نیع  رگ  تب  رفک و  دشابن 

ءایشا (4) هلمج  رد  دوب  قح  دوهش  *** اناد دزن  یقیقح  دیحوت  هک 

: دیوگ یم  یناوجخن  هللا  تمعن  اباب 

یم عبتت  داهز  ار  تفص  کی  رافک و  ار  تفص  کی  .دنا  قح  دوجو  هب  مئاق  ود  ره  و  لامج ، تفـص  نید  تسا و  لالج  تفـص  رفک 
.تافاضإلا (5) طاقسا  دیحوتلا  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  دیحوت  تسا ، تفص  کی  ود  ره  نوچ  و  دننک ،

: دیوگ یم  شراعشا  ناوید  رد  یبرغم 

تانموس مانصا  دباع  تسرپ  تب  دش  *** درک هولج  وت  نسح  تانموس ز  مانصا  ز 

239 ص :

صص 539 و 538. زار ، نشلگ  حرش  یجیهال ، دمحم  نیدلا  سمش  - 1
ص 494. زار ، نشلگ  حرش  نایلوفزد ، ملظاک  رتکد  - 2

ص 73. یبرغم ، ناوید  - 3
ص 331. زار ، نشلگ  حرش  یلیبدرا ، یهلا  - 4

ص 186. زار ، نشلگ  حرش  یناوجخن ، هللا  تمعن  اباب  - 5
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تال (1) تانم و  زا  ار  وت  نسح  دید  وچ  رفاک  *** درک هدجس  قوش  رس  ار ز  تانم  تال و 

: دسیون یم  یلیبدرا  یهلا 

تسا یتسرپ  قح  یتسرپ  تب  نیع  هک  *** تسیک رهظم  تب  رگا  یتسنادب 

تداع (2) نید و  یتسرپ  قح  دراد  هک  *** تدابع ار  قح  وا  تب  رد  يدرکب 

: دسیون یم  نیدلا  نیاص 

.یقیقح لطاب و  يوغل ، تسا : عون  هس  رب  رفک 

رد ار  اهنیا  ریغ  وج و  مدنگ و  نوچ  دنیوگ ، یم  رفاک  ار  ناقهد  تهج  نیا  زا  رگید ؛ زیچ  هب  تسا  يزیچ  ندیشوپ  يوغل : رفک  فلا -
.دزاس یم  ناهنپ  نیمز  ریز 

عون کـی  دوخ  نیا  دیـسر و  ناوت  یمن  هللا  یف  ءاـنف  هب  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، ندـش  لـئاق  يدوـجو  دوـخ  يارب  لـطاب : رفک  ب -
.تسا ندش  لئاق  کیرش 

ندرک دوجو  بلـس  نآ  همزال  هک  تسا ، قلطم  تینادحو  رب  رارقا  نآ  دوش و  یم  هدـیئاز  نامیا  زا  هک  تسا  يرفک  یقیقح : رفک  ج -
.یلاعت (3) قح  دوجو  تابثا  تسا و  هللا  يوسام  دوخ و  زا 

قبط نانآ  .تسا  هدمآرد  تادوجوم  تروص  هب  هک  تسادـخ  تاذ  نیا  ینعی  تسا ؛ ءایـشا  رهظم  دـنوادخ  هفوصتم ، هاگدـید  نیا  رد 
هب لزنت  هبترم  رد  تسا  قـلطم  هک  یهلا  تاذ  ینعی  دـییقت ؛ قـالطا و  رد  رگم  دـنناد  یمن  ءایـشا  ادـخ و  نـیب  یقرف  چـیه  هدـیقع  نـیا 

.تسا هدمآ  رد  دیقم  ءایشا  تروص 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  تسا  یبرع  نبا  مالک  نارسفم  نیرتگرزب  زا  هک  يرصیق 

هتاذ يأ  هسفن  دهش  ّقحلا  يأ  اندهش ، اذإ  قالطإلا و  نّیعتلاب و  الا  امهنیب  هریاغم  هتاذ ال  نیع  انتاوذ  ّنأل  انسوفن ) اندهـش  هاندهـش  اذإف  )
تنّیعت یّتلا 

240 ص :

ص 75. یبرغم ، ناوید  - 1
ص 332. یلیبدرا ، زار  نشلگ  حرش  - 2

ص 217 زار ، نشلگ  حرش  یناهفصا ، هکرت  یلع  نیدلا  نیاص  - 3
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(1) انتروص ؛ یف  ترهظ  و 

نیعت و رظن  زا  رگم  تسین ، وا  اـم و  نـیب  یتواـفت  ییادـج و  تـسوا و  نـیع  اـم  تاذ  نوـچ  مـنیب ، یم  ار  دوـخ  دـنوادخ  هدـهاشم  اـب 
ام تروص  هب  يریذـپ  تیـصخش  نیعت و  اب  هک  تسوا  تاذ  نوچ  دـنیب  یم  ار  دوخ  ام  هدـهاشم  اب  دـنوادخ  .قـالطا و  تیدودـحم و 

.تسا هدش  رهاظ 

: دیوگ یم  ءایشا  تروص  هب  ادخ  تاذ  لزنت  هرابرد  و 

(2) ناوکألا ؛ لزانم  یف  هتالّزنت  بسحب  تاثّدحملاب  یمسّملا  وه 

شنتفرگ رارق  ییادخ و  ماقم  زا  شندمآ  نییاپ  لوزن و  بیترت  تهج  هب  دوش ، یم  هدـیمان  اهدـماشیپ  ثیداوح و  مان  هب  هک  تسادـخ 
.تاقولخم تادوجوم و  هاگیاج  رد 

، تایصوصخ نیا  زا  یکی  داد ، تبسن  ًاتقیقح  اه  هدیدپ  هب  ناوت  یم  ار  تسا  دنوادخ  رد  هک  یتیـصوصخ  تفـص و  ره  ساسا  نیا  رب 
.دنا نآ  راوازس  ءایشا  مامت  هاگدید  نیا  قبط  تسا ؛ ندش  عقاو  دوبعم 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  تسا ، یبرع  نبا  ناحراش  زا  هک  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دیس 

.تسا (3) دوبعم  هلا و  يرهظم  ره  هکنآ  هن  .تسا  یگدنب  هتسیاش  قح و  هب  دوبعم  دنک  روهظ  هک  يرهظم  ره  رد  قح 

.تسا  (4) َمَون ) ٌهَنِس و ال  ُهُذُخأت  ال   ) یلاعت يراب  تایصوصخ  زا 

مه اه  هدـیدپ  هب  ار  نآ  دوجوم  دوجو و  تدـحو  هدـیقع  هب  هجوت  اب  اـفرع  اـما  تسا ؛ یهلا  سدـقا  تاذ  صوصخم  تیـصوصخ  نیا 
.دنهد یم  تبسن 

241 ص :

ص 389. يرصیق ، مکحلا  صوصف  حرش  - 1
ص 159. نامه ، - 2

ص 325. یبرثی ، ییحی  دیس  يرظن ، نافرع  زا  لقن  هب  ص 114 ؛ يرصیق ، لئاسر  رب  ینایتشآ  قیلعت  - 3
هن دریگ و  یم  رب  رد  تلاـسک  ار  وا  هن  هـک  تـسا  یتاذ  لاـعتم  دـنوادخ  ینعی : هیآ 255 ؛ هرقب ، هروـس  یـسرکلا ، هیآ  زا  هتفرگرب  - 4

.باوخ
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: دیوگ یم  یلمآ  هداز  نسح  بانج 

.مَون (1) ٌهَنِس و ال  ینَذخأت  میوگ ال  یم  لاح  َمَون ،) ٌهَنِس و ال  ُهُذُخَأت  ال   ) متفگ یم  لاح  ات 

تبسن تادوجوم  مامت  هب  ار  یهلا  یگژیو  نیا  رگید  ییاج  رد  دنا ، یهلا  تاذ  رهظم  ّیندت و  ءایـشا  مامت  هکلب  ناسنا ، اهنت  هن  نوچ  و 
: دهد یم 

(2) مون .» هنس و ال  هذخأت  مه ال  ار  شرهظم  منیب  یم  نآلا  مون  هنس و ال  هذخأت  متفگ ال  یم  لاح  هب  ات  یهلا  »

: دوشن شتسرپ  وا  زج  هکنیا  هب  یهلا  ياضق  قّلعت  هب  هدیقع  - 2

هدوب و یهلا  هدارا  تساوخ و  اب  دـنک  شتـسرپ  ار  هچ  ره  ناسنا  دـش -  حرطم  هتـشذگ  لـصف  رد  هک  هنوگ  ناـمه  هدـیقع -  نیا  قبط 
.دوش شتسرپ  نوگانوگ  ياه  بلاق  اه و  تروص  رد  هک  تسا  هتساوخ  ادخ  دوخ 

هیلع یـسوم  هک  یناـمز  دراد : اـعدا  مالـسلا  مهیلع  نوراـه  یـسوم و  ناتـساد  ناـیب  رد  هینوراـه  ّصف  مکحلا ، صوصف  رد  یبرع  نبا 
دوب تلع  نیا  هب  داد ، رارق  هذـخاؤم  دروم  ار  دوخ  ردارب  دـید و  تسرپ  هلاسوگ  ار  شیوخ  موق  تشگرب و  دوخ  موق  يوس  هب  مالـسلا 

مه یتسرپ  هلاسوگ  هک  دنادب  ات  تشادن  تعسو  مالسلا  هیلع  یسوم  دننام  وا  بلق  درک و  یم  ار  تب )  ) هلاسوگ تدابع  راکنا  يو  هک 
: نتم .دوشن  شتسرپ  وا  زج  هک  تسا  هدرک  مکح  ادخ  اریز  تسا ؛ یتسرپ  ادخ 

دبعی الا  یضق  دق  هللا  ّنأب  هملعل  لجعلا ، باحصأ  هدبع  ام  ملع  ّهنأل  مالسلا ] هیلع   ] نوراه نم  رمألاب  ملعأ  مالسلا ] هیلع   ] یسوم ناک  و 
عقو امل  مالسلا ] هیلع   ] نوراه هاخأ  مالسلا ] هیلع   ] یسوم بتع  ناکف  .عقو  الا  ءیشب  هللا  مکح  ام  و  هاّیإ ، الا 

242 ص :

ص 15. لوا ، پاچ  همان ، یهلا  - 1
صص 68 و 67. باتک ، ناتسوب  هسسؤم  پاچ 32 ، مراهچ ، شیاریو  همان ، یهلا  - 2
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.ءیش ّلک  نیع  هاری  لب  ءیش ، ّلک  یف  ّقحلا  يری  نم  فراعلا  ّنإف  هعاّستإ ؛ مدع  هراکنإ و  یف  رمألا 

كدسیون یم  یبرع  نبا  نخس  حرش  همجرت و  رد  یلمآ  هداز  نسح  داتسا 

لجع باحـصا  تسناد  یم  هکنیا  هچ  دوب ، مالـسلا  هیلع  نوراـه  زا  ملعا  دـیحوت  رما  هب  رمـألا و  سفن  عقاو و  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
ملاع وا  اریز  دندیتسرپ ] یم  ار  ادخ  عقاو  رد  ناتسرپ  تب  هک  تسناد  یم  یـسوم  ینعی   ] دندرک یم  شتـسرپ  ار  یـسک  هچ  هلاسوگ ) )
یتح  ] اه تدابع  عیمج  سپ  .دش  دهاوخن  نآ  ریغ  هدومرف ، مکح  ار  هچنآ  دوشن و  شتـسرپ  وا  زج  هک  هدومرف  مکح  دنوادخ  هک  دوب 

شردارب هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  باتع  نیاربانب  دز ؛» هار  تروص  هک  ار  سک  اسب  يا   » نکل تسا و  یلاـعت  قح  تداـبع  یتسرپ ] تب 
عاستا مالسلا  هیلع  یسوم  نوچ  وا  بلق  دومن و  یم  لجع  تدابع  راکنا  مالسلا  هیلع  نوراه  هک  دوب  تهج  نیا  زا  مالسلا  هیلع  نوراه 

.دنیب (1) یم  يزیچ  ره  نیع  ار  وا  هکلب  دنیب ؛ یم  يزیچ  ره  رد  ار  قح  فراع ، هکنیا  هچ  تشادن ؛

: دیازفا یم  سپس  و 

هک یناسک  يارب  تسا  نطاب  تیالو و  رارسا  نایب  ناشلئاسر  ربز و  رگید  تاحوتف و  صوصف و  رد  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  خیـش  ضرغ 
ءایبنا هکنانچ  .تشاد  زاـب  اـهتب )  ) مانـصا تداـبع  زا  ار  مدرم  هدوت  دـیاب  هک  تسا  رقم  عیرـشت  توبن  بسح  هب  دـنچ  ره  دناّرـس ؛ لـها 

.دندومرف (2) یم  راکنا  ار  مانصا  تدابع 

( هلاسوگ  ) تب هرابرد  یبرع  نبا  نانخـس  هیجوت  رد  فوصت  نافرع و  هصرع  ناگدنـسیون  زا  یکی  یلیکو  نسح  دـمحم  خیـش  بانج 
كدسیون یم  یتسرپ 

ربمایپ ود  نیا  نیب  رظن  فالتخا  مالسلا و  مهیلع  نوراه  ترضح  یسوم و  ترـضح  ناتـساد  نآرق ، همیرک  تایآ  تالکـشم  زا  یکی 
.تسا (3) لیئارسا  ینب  یتسرپ  هلاسوگ  نایرج  رد  یهلا 

243 ص :

ص 514. مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 1

ص 514. مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 2
ص 56. یلمآ ، هداز  نسح  داتسا  مالک  رد  یتسرپ  هلاسوگ  لوا  رتفد  نافرع ، تمکح و  نوماریپ  نایکیکفت ، فیرحت  هچباتک  - 3
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: باوج

يارب يأر ، هب  ریسفت  اب  هیفوص  یحالطصا و  يافرع  نایاقآ  .تسا  حضاو  صخشم و  ًالماک  انعم  تسین و  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  یلکـشم 
.دندش زاس  لکشم  نارگید  دوخ و 

: دسیون یم  هدنسیون  همادا  رد  یلیکو 

يو ینیوکت  تدابع  ریـسم  رد  يا  هدـع  هک  تساوخ  یم  دـنوادخ  دوخ  تقیقح  رد  دـیامرف : یم  نیدـلا  یحم  باـنج  هک  تساـجنیا 
یتمکح زین  رما  نیا  رد  ًامتح  دراد ، یتمکح  دنوادخ  زا  يا  هدارا  تساوخ و  ره  نوچ  دننک و  تدابع  یعیرشت  تدابع  هب  ار  هلاسوگ 

قلعت يو  ینیوکت  هدارا  ینعی  تسا ؛ هدومرف  هدارا  ار  نآ  هتـسناد و  ار  نآ  تمکح  دوخ  یهانتیال  ملع  ساسارب  دنوادخ  تسا و  هدوب 
بلاـق نیا  رد  ینیوکت  تداـبع  هب  ار  دـنوادخ  دوـش و  یط  يا  هدـع  ینیوـکت  يدوـبع  ریـس  زین  هلاـسوگ  شتـسرپ  رد  هک  دوـب  هتفرگ 

.دنتسرپب (1)

: باوج

هتفرگ قلعت  نیا  رب  لاـعتم  دـنوادخ  هدارا  تساوخ و  هک  تفگ  ناوت  یمن  زگره  ناتـساد  نیا  نوماریپ  میرک  نآرق  تاـیآ  هب  هجوت  اـب 
.دوش یط  يا  هدع  ینیوکت  يدوبع  ریس  مه  تروص  نآ  رد  ات  دوش  هدیتسرپ  هلاسوگ  هک  دوب 

: دنک یم  دای  ملاظ  ناونع  اب  ناتسرپ  هلاسوگ  زا  لیذ  هیآ ي  ود  رد  دنوادخ 

(2) نُوِملاَظ ) ُمتنأ  ِهِدَعب و  نِم  َلجِعلا  ُُمتذَخَّتا  َُّمث  ٌهَلَیل  َنیَعبرأ  یسُوم  اندَعاَو  ذإ  (و 

سپس دمآ ؛) هاگداعیم  هب  یهلا ، ياهنامرف  نتفرگ  يارب  وا  و   ) میدراذگ هدعو  بش  لهچ  یـسوم  اب  هک  ار  یماگنه  دیروآ ) دای  هب   ) و
.دیدوب راکمتس  هک  یلاح  رد  دیدومن  باختنا  دوخ ) دوبعم   ) وا زا  دعب  ار  هلاسوگ  امش 

ُهَّنأ اوَرَی  َمل  ٌراوُخ  َُهل  ًادَسَج  ًالجِع  مِهِّیلُح  نِم  ِهِدَعب  نِم  یسُوم  ُموَق  َذَخَّتا  (َو 

244 ص :

ص 59. نامه ، - 1
هیآ 51. هرقب ، هروس  - 2
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(1) نیِملاظ ) اُوناک  ُهوذَخَّتا و  ًالیبَس  مِهیدهَی  مُهُمِّلَُکی و ال  ال 

! تشاد هلاسوگ  يادص  هک  یناج  یب  دسج  دنتخاس  يا  هلاسوگ  دوخ  ياهرویز  زا  ادخ ،) هاگداعیم  هب   ) وا نتفر ) زا   ) دعب یسوم  موق 
و دندرک ، باختنا  دوخ ) يادخ   ) ار نآ  دنک !؟ یمن  ناشتیاده  تسار )  ) هار هب  دیوگ و  یمن  نخـس  نانآ  اب  هک  دـندید  یمن  اهنآ  ایآ 

! دندوب ملاظ 

: درب یم  مان  هارمگ  ار  ناتسرپ  هلاسوگ  دنوادخ 

(2) نیرِساخلا ) َنِم  َّنَنوکََنل  اَنل  ُرِفغَی  انُّبَر و  انمَحرَی  مل  ِنَئل  اولاق  اوُّلَض  دَق  مُهَّنأ  اوَأَر  مهِهیدیأ و  یف  َطِقُس  اَّمل  (َو 

روطب دزرماین ، ار  ام  دنکن و  محر  ام  هب  نامراگدرورپ  رگا  دنتفگ : دنا ، هدش  هارمگ  دندید  داتفا و  ناشتسد  هب  تقیقح  هک  یماگنه  و 
! دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  عطق 

: دنک یم  ناتسرپ  هلاسوگ  لاح  لماش  ار  دوخ  بضغ  دنوادخ 

(3) نیرَتفُملا ) يزَجن  َِکلذَک  اینُّدلا و  ِهویَحلا  یف  ٌهَّلِذ  مِهِّبَر و  نِّم  ُبَضَغ  مُُهلانَیَس  َلجِعلا  اوذَخَّتا  َنیذَّلا  َّنإ  )

دـسر و یم  اـهنآ  هب  اـیند  یگدـنز  رد  ّتلذ  ناـشراگدرورپ و  مشخ  يدوز  هـب  دـنداد ، رارق  دوـخ ) دوـبعم   ) ار هلاـسوگ  هـک  یناـسک 
! میهد یم  رفیک  دندنب ، یم  ارتفا  ادخ ) رب   ) هک ار  یناسک  نینچنیا ،

: دنک یم  نایب  رگیدکی  نتشک  ار  ناتسرپ  هلاسوگ  هبوت  نتفریذپ  طرش  دنوادخ 

َدنِع مُکَّل  ٌریخ  مُِکلذ  مُکَـسُفنأ  اُوُلتقاَف  مُِکئِراـب  یلإ  اُوبُوتَف  َلـجِعلا  مُکِذاـخِّتاب  مُکَـسُفنأ  ُمتمَلَظ  مُکَّنإ  ِموَق  اـی  ِهِموَِقل  یـسوم  َلاـق  ذإ  (َو 
َوُه ُهَّنإ  مُکیَلَع  َباتَف  مُِکئِراب 

245 ص :

هیآ 148. فارعا ، هروس  - 1
هیآ 149. نامه ، - 2
هیآ 152. نامه ، - 3
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(1) میحَّرلا ) ُباوَّتلا 

دینک هبوت  سپ  دیدرک ! متس  دوخ  هب  شتسرپ ) يارب   ) هلاسوگ باختنا  اب  امش  نم ! موق  يا  تفگ : دوخ  موق  هب  یسوم  هک  ار  ینامز  و 
؛ تسا رتهب  ناتراگدرورپ  هاگشیپ  رد  امـش  يارب  راک ، نیا  دیناسرب ! لتق  هب  ار ] رگیدکی   ] ار دوخ  و  دیدرگزاب ! دوخ  قلاخ  يوس  هب  و 

.تسا میحر  ریذپ و  هبوت  وا  هک  اریز  تفریذپ  ار  امش  هبوت  دنوادخ  سپس 

رب دـنوادخ  ینیوکت  هدارا  هدوب و  یتمکح  یتسرپ  هلاسوگ  سپ  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  مه  زاب  ینآرق  تامکحم  نیا  هب  هجوت  اب  اـیآ 
؟ دوش شتسرپ  یتسرپ  هلاسوگ  بلاق  رد  دنوادخ  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا 

ار لماکت  ریس و  تهج  شتسرپ ، بلاق  نآ  رد  يا  هدع  تفگ  ناوت  یم  دش ، رگیدکی  نتشک  ناتسرپ  هلاسوگ  همیرج  هک  اجنآ  زا  ایآ 
؟ دندرک یط 

؟ دننک لمحت  ینیگنس  همیرج  نینچ  لیئارسا  ینب  هک  تسین  ملظ  نآ  ایآ  دوب  هتفرگ  قلعت  هلاسوگ  شتسرپ  رب  دنوادخ  هدارا  رگا 

دروم هک  ار  هچنآ  نانآ  اریز  دش ، یتخس  همیرج  لیئارسا  ینب  .دریذپ  یمن  ار  هنایفوص  ریـسفت  نیا  يرادیب  نادجو  میلـس و  لقع  چیه 
.دندش بکترم  تشادرب  رد  ار  قلطم  یهارمگ  تلالظ و  دوبن و  یهلا  ياضرا 

یبرع نبا  دوخ  داتسا  زا  رت  تشز  رتروسج و  هیدابانگ -  هیفوص  هقرف  سسؤم  يدابانگ -  دمحم  الم  یبرع ، نبا  ناعبات  زا  رگید  یکی 
زیچ ره  ای  نج  ای  دتـسرپ  یم  ار  ناطیـش  رایتخا  يور  زا  هک  یناـمز  ناـسنا  تسا ، دـنوادخ  تاذ  یلجت  رهظم  ملاـع  نوچ  دراد : اـعدا 

رد دننک ، یم  شتسرپ  ار  درم  نز و  یلسانت  تلآ  هک  اه  يدنه  زا  یخرب  لثم  یلسانت ، تلآ  یتح  ای  هکئالم  ای  هراتس  هام و  لثم  رگید 
: تسا نینچ  قوف  هلمج  نتم  .دنناد  یمن  دوخ  هدرک و  شتسرپ  ار  ادخ  تقیقح 

هیفطللا هئامسأ  بسحب  راهقلا  دحاولا  رهاظم هللا  ملاعلا  ءازجأ  ناک  اّمل 

246 ص :

هیآ 54. هرقب ، هروس  - 1
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ّنجلل هّیـسیلبالاک و  ناطیـشلل  ًارایتخإ  اهتدابع  یف  ناسنإلاف  ًارایتخإ . ...  هللا  هدابع  تناـک  دوبعم  ّيـأل  ناـسنإلا  هداـبع  ناـک  هیرهقلا  و 
راجـشألا راجحألا و  يدباع  هّینثولاک و  دیلاوملل  ضرألا و  ءاوهلا و  ءاملا و  يدباع  هّیتشدرزلاک و  رـصانعلل  ّنجلا و  یعبات  هنهکلاک و 

نورقی ناسنإلا و  نودبعی  نیذلا  هّینوعرفلا  هّیدیـشمجلاک و  و  تاناویحلا ، رئاس  نودـبعی  نیذـلا  دونهلا  ضعب  هّیرماسلاک و  تاتابنلا  و 
هجرف و ناـسنإلا و  رکذ  هداـبعب  نیلئاـقلا  دونهلا  ضعبک  جرفلا  رکذـلل و  دونهلا و  رثکأـک  هکئـالملل  هبئاـصلاک و  بکاوکلل  هتهلآـب و 

.نورعشی (1) ثیح ال  نم  نودباع هللا  مهّلک  هتأرمإ  جرف  هکئالملا و  نم  ًامیظع  ًاکلم  ویداهم  رکذ  هدابعب  نیلئاقلا  رخآلا  ضعبلاک 

: دروآ یم  ار  يرتسبش  دومحم  خیش  تیب  نیا  سپس 

تسا یتسرپ  تب  رد  نید  هک  يدرک  نیقی  *** تسیچ تب  هک  یتسنادب  رگ  ناملسم 

: دسیون یم  يریگناهج  نسحم  رتکد 

ناتـسرپ هلاسوگ  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نوراـه  یلاـعت  قح  هک : تسا  هتفگ  وا  ینعی  تسا ، دراو  یبرع ] نبا  رب   ] داـقتنا نیا  نم  رظن  هب  ... 
هک دـنامن  ملاع  عاونا  زا  یعون  چـیه  اذـهل  و  دوش ، هدـیتسرپ  روص  عیمج  رد  ات  دـینادرگ ، ار  یـسوم  هک  نانچ  نآ  دـینادرگن ، طلـسم 

تدابع هب  ناتسرپ  هراتس  ناتسرپ و  تب  هک  نانچ  دنیامن ، شتدابع  هتـسناد و  هلا  ار  وا  هک  ینعی  هلأت : تدابع  هاوخ  دشاب ، هدشن  دوبعم 
رد قح  هک  ییالجم  نیرتگرزب  .دنا و  هدییارگ  لام  هاج و  ببـس  هب  ینعی  ریخـست ؛ تدابع  هب  هاوخ  دـنزادرپ و  یم  بکاوک  مانـصا و 

یبرع نبا  دوجو  تدحو  اب  هچ  رگ  نانخـس  هنوگ  نیا  هتبلا   (2) ُهاَوَه ) ُهََهلإ  َذَخَّتا  نَم  َتیأَرَفَأ  : ) دومرف هک  تساوه  هدش  هدـیتسرپ  نآ 
.تسین (3) راگزاس  زگره  ناناملسم  هماع  دیاقع  نیبم و  نید  رهاوظ  اب  یلو  تسا ، راگزاس 

247 ص :

ص 437. ج 2 ، هداعسلا ، نایب  ریسفت  يدابانگ ، دمحم  ناطلس  الم  - 1
هیآ 23. هیثاج ، هروس  - 2

صص 569 و 568. یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع  نبا  نیدلا  یحم  - 3
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نایدا مامت  تیناقح  - 16

ناسکی یتسرپ  تب  اب  مالـسا  نید  ینعی  تسین ؛ لئاق  یحیجرت  کی  چـیه  يارب  دـنا و  ناسکی  بهاذـم  نایدا و  لماک  فراع  رظن  رد 
ای تسا  یبهذـم  هچ  وریپ  ناسنا  هک  تسین  نیا  هب  رظاـن  تقو  چـیه  هتخپ  یفوص  تسا و  یکی  منـص  دمـص و  هناـختب ، هبعک و  تسا ،

.تسا (1) دوجو  تدحو  بهذم  همزال  نیا  و  تسیچ ؟ وا  تدابع  تروص 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  شخب  جات  دمحا  رتکد 

تب ناملسم و  دوهی ، اسرت ، ربگ ، فوصت  لها  رظن  رد  هک  تسا  یشنم  دازآ  نیمه  تسا و  هدوب  یـصاخ  یـشنم  دازآ  ياراد  فوصت 
تساتکی دحاو  تقیقح  اریز  تسا ، هدوب  مکحم  یلصا  قیالخلا » سفنأ  ددعب  هللا  یلا  قرطلا   » هدعاق ناشیا  دزن  دنا ...  ناسکی  تسرپ 

.تسا (2) يرد  دنوادخ  يوس  هب  یلد  ره  زا  هک  دندقتعم  و 

: دسیون یم  رگید  ياج  رد  و 

یلـصا فدـه  ار  نآ  نطاب  ینعم و  فراع  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  ریـسفت  دـننیب و  یم  ار  نآرق  تاملک  رهاظ  لها  هیفوص ، هدـیقع  هب 
لصاو قح  هب  دناوت  یم  دشاب  یبهذم  ره  رد  سک  ره  رامش و  یب  نآ  هب  ندیسر  هار  دناد و  یم  تقیقح  هب  لوصو 

249 ص :

ص 202. یبرع ، نبا  هرابرد  داضتم  ياهیرواد  - 1
ص 29. هیوفص ، خیرات  - 2
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: دنک یم  هراشا  عوضوم  نیا  هب  نابش  یسوم و  ناتساد  رد  يولوم  .ددرگ 

.يوگب (1) تگنت  لد  دهاوخ  یم  هچ  ره  *** يوجم یبیترت  یبادآ و  چیه 

: دسیون یم  تعیرش  دیق  زا  فوصت  لها  ییاهر  هرابرد  رگید  ییاج  رد  و 

رگید دیـسر  تقیقح  قح و  هب  فراع  یتقو  قح ، هار  رد  دورو  يارب  دشاب  یم  يا  هلیـسو  یعرـش  نیناوق  تیاعر  هیفوص ، هدیقع  ربانب 
.درادن رهاوظ  نیا  هب  یجایتحا 

رد هک  ار  يراعشا  تخادرپ و  همان  قشع  ندناوخ  هب  دیسر  قوشعم  هب  نوچ  هک  دنک  یم  لقن  ار  یقشاع  ناتـساد  هراب  نیا  رد  يولوم 
: تفگ نینچ  قوشعم  دنارب ، نابز  رب  دوب  هتخاس  نارجه  ياهزور 

تسا ندرک  عیاض  رمع  نیا  لصو ، هاگ  *** تسا نم  رهب  رگا  نیا  قوشعم  تفگ 

ناقشاع (2) ناشن  يراب  نیا  تسین  *** ناوخ همان  وت  رضاح و  تشیپ  هب  نم 

دنب دـیق و  زج  يزیچ  تعیرـش  هلحرم  نآ  رد  اریز  درک ؛ اهر  ار  تعیرـش  دـیاب  ینافرع  كولـس  يالاب  لحارم  رد  دراد  هدـیقع  هیفوص 
يارب ار  ییاه  لاثم  سپس  دوش و  یم  لطاب  يو  زا  تعیرش  دسر  تقیقح  هب  ناسنا  هک  هاگنآ  دراد  اعدا  يونثم  رد  يولوم  .دشاب  یمن 

: دراد یم  نایب  دوخ  دوصقم  ندرک  نشور  رتهب 

عمش هکنآ  یب  دیامن و  یم  هر  تسا ؛ عمش  وچمه  تعیرـش »  » هکنآ نایب  رد  يونعم  نایبت  يونثم و  ياهرتفد  زا  تسا  مجنپ  دّلجم  نیا 
تسا تقیقح »  » نآ دوصقم ، هب  يدیـسر  نوچ  تسا و  تقیرط »  » وت نتفر  نآ  يدمآ ، هار  رد  نوچ  دوشن و  هتفر  هار  يروآ  تسد  هب 

ملع هن  ار  وا  دوب  رز  لـصا  زا  دوخ  اـی  دوش و  رز  سم  هک  ناـنچمه  عیارـشلا » تلطب  قیاـقحلا  ترهظ  وـل  : » دـنا هتفگ  تهج  نیا  هب  و 
ایمیک

250 ص :

ص 30. نامه ، - 1

ص 31. نامه ، - 2
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لوصولا دعب  لیلدلا  بلط   » دنا هتفگ  هک  نانچ  تسا ؛ تقیرط  نآ  هک  ندیلام  ایمیک  ار  دوخ  هن  تسا و  تعیرش  نآ  هک  تسا  تجاح 
زا تسا  نتخومآ  ایمیک  ملع  نوچمه  تعیرـش  هکنآ  لاح  مومذـم ؛» لولدـملا  یلا  لوصولا  لبق  لیلدـلا  كرت  حـیبق و  لولدـملا  یلا 
ملع هب  ناناد  ایمیک  سم ؛ ندش  رز  تقیقح  تسا و  ندیلام  ایمیک  رد  ار  سم  اهوراد و  ندرک  لامعتسا  تقیرط  و  باتک ، زا  ای  داتسا 

ملع و زا  میدـش و  رز  ام  هک  دـنداش  تقیقح  هب  ناگتفای  تقیقح  مینک و  یم  اهراک  نینچ  میناد و  یم  نیا  ملع  ام  هک  دـنداش  اـیمیک 
.میدش (1) دازآ  ایمیک  لمع 

: دسیون یم  یبرع  نبا 

هب ملع  هکلب  يرب و  یم  نایز  تروص  نیا  رد  هک  ینادـب ، رفک  ار  نارگید  دـیاقع  هدوب و  دـنبیاپ  صاـخ  يا  هدـیقع  هب  اـهنت  هک  اداـبم 
هک تهج  نآ  زا  نادرگب ، يداقتعا  ياه  تروص  یمامت  هداـم  ـالویه و  ار ، دوخ  نطاـب  سپ  .داد  یهاوخ  تسد  زا  ار  هلأـسم  تقیقح 

(2) هللا ) ُهجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَنیأ  : ) دیامرف یم  دوخ  هچ  دوش  عقاو  یصاخ  هدیقع  راصحنا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  رترب و  یلاعت  يادخ 
باوص رب  همه  سپ  تسین ؛ نوگاـنوگ  دـیاقع  زج  نیا ، زا  روظنم  تسا و  يدرکیور  ره  هاـگ  هلبق  ادـخ  هک  تشگ  نشور  ار  وت  سپ 
دروم يدیعـس  ره  تسا و  تخبـشوخ  دیعـس و  دـبای ، شاداـپ  سک  ره  دـسر و  یم  دوـخ  شاداـپ  هب  دـشاب  باوـص  رب  هک  ره  دـنا و 

ام هک  نیا  اب  قح -  تیانع  لها  هک  نانچ  دشاب  یتخبدب  تواقش و  رد  یتدم  ترخآ ، ناهج  رد  هچ  رگا  تسا  يدونشوخ  تیاضر و 
.دندرگ (3) یم  يرامیب  جنر و  راتفرگ  ناهج  نیا  رد  میراد -  نیقی  ناشندوب  قح  لها  یتخبشوخ و  رب 

: دسیون یم  مالسا » رد  هفسلف  خیرات   » باتک رد  نایدا  تدحو  هرابرد  یبرع  نبا  هدیقع  نییبت  رد  فیرش  دمحم  ریم 

دودحم يرگید  نییآ  ای  مالسا  هب  ینید ، قیقد  يانعم  هب  یبرع ) نبا   ) وا يادخ 

251 ص :

ص 755. يونثم ، مجنپ  رتفد  همدقم  - 1
هیآ 115. هرقب ، هروس  - 2

ص 202. یبرع ، نیدلا  یحم  هرابرد  داضتم  ياهیرواد  زا  لقن  هب  ص 113  مکحلا ، صوصف  - 3
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ّالَا َکُّبَر  یـضَق  َو  : ) تسا ناـیدا  همه  قوشعم  دوـبعم و  تاذ  هکلب  تسین ؛ ناـیدا  یقـالخا  یـصخش و  يادـخ  وا  يادـخ  .دوـش  یمن 
يو زج  يدوبعم  چـیه  ًاققحم  هک  هتفر  نآ  رب  یهلا  ياـضق  هک  دـنک  یم  ریـسفت  هنوگ  نیدـب  ار  قوف  هیآ  یبرع  نبا  ُهاـِّیا .) اـِّلا  اوُدـُبعَت 

يادـخ روص  رهاظم و  يارو  رد  ناگدنتـسرپ  هک  یمادام  تسا ، تداـبع  عاونا  همه  هب  حیرـص  رارقا  ناـعذا و  یعون  رما ، نیا  .دـشابن 
هک یصاخ  هدیقع  لکش  رد  ار  یقیقح  دوبعم  ای  دنوادخ  دیابن  ام  نیاربانب  دننک ...  قیدصت  ار  دنوادخ  ینعی  یقیقح ، دوبعم  شیوخ ،

ناعذا وا  هب  میـسانشب و  ار  وا  تادوجوم ] ریاس  تب و  لثم   ] اـه تروص  همه  رد  دـیاب  هکلب  مینک ، دودـحم  دـشاب  رگید  لاکـشا  عناـم 
ّبل اه ، تروص  همه  رد  وا  ناعذا  رارقا و  تسا و  رفک  دـنا -  هدرک  نایحیـسم  هک  نانچ  تروص -  کی  رد  وا  ندرک  دودـحم  .مینک 

.تسا (1) نید  بابل 

: دسیون یم  رگید  ياج  رد 

قـشع زا  يا  هرهب  هکنیا  رگم  دوش ، یمن  عقاو  دوبعم  یئیـش  چیه  .تسا  نکمم  دـح  نیرتالاب  رد  ندـیزرو  قشع  نامه  ندرک  تدابع 
نیرت یلاع  سپ  دراد ؛ نایرس  تادوجوم  لک  رد  دهد و  یم  دنویپ  رگیدکی  هب  ار  ءایشا  هک  یهلا  تسا  یلصا  قشع  اریز  دشاب ؛ هتشاد 

ره رد  ار  وا  درک ، هدـهاشم  زیچ  همه  رد  ار  دـنوادخ  هک  یفراـع  .تسا  قشع  ناـمه  دوش  یم  هدـیتسرپ  نآ  رد  دـنوادخ  هک  يرهظم 
: تسا هدش  نایب  یهجو  نیرتهب  هب  ریز  رعش  رد  بلطم  ّبل  .دنک  یم  تدابع  يزیچ 

يوهلا (2) دبع  ام  بلقلا  یف  يدهلا  الول  و  *** يوهلا ببس  يوهلا  ّنأ  يوهلا  ّقح  و 

.دش یمن  هدیتسرپ  قشع  دوبن ، بلق  رد  قشع  رگا  تسا و  قشع  ببس  قشع  هک  دنگوس  قشع  قح  هب  ینعی :

؛ تسین دوبعم  هتاذـل  رگید  يایـشا  .دوش  یم  عقاو  دوبعم  هسفن  یف  هک  تسا  يزیچ  اـهنت  تسا و  تداـبع  قلعتم  نیرتـگرزب  قشع  اریز 
.دوش (3) یم  تدابع  قشع  هطساو  هب  هکلب 

252 ص :

صص 581 و 580. ج 1 ، مالسا ، رد  هفسلف  خیرات  - 1
ص 194. مکحلا ، صوصف  - 2

ص 582. ج 1 ، مالسا ، رد  هفسلف  خیرات  - 3
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دوخ سفن  رد  رظن  قوذ و  هزادـنا  هب  ار  نآ  تسا و  هتفای  صاخ  داقتعا  شیوخ ، يادـخ  هراـبرد  يا  هدـنب  ره  دراد  هدـیقع  یبرع  نبا 
تروص تاداقتعا  نیا  همه  یلو  تسا  نوگانوگ  فلتخم و  نایادـخ ، دوخ  دـننام  نایادـخ  هرابرد  داقتعا  ور ، نیا  زا  تسا و  هتفایرد 

.تسادخ هب  داقتعا  نآ  تسا و  داقتعا  کی  زا  ییاه 

: دیوگ یم  يو 

هودقع (1) ام  عیمج  ُتدقتعا  انأ  و  *** ًادیاقع هلإلا  یف  ُقئالخلا  دقع 

.مراد داقتعا  دنا ، هدرک  هدیقع  هچ  ره  هب  نم  دنا و  هدیزرو  يدیاقع  دنوادخ  هرابرد  قیالخ 

: دنا طارص  نیا  رد  مه  ناتسرپ  تب  یتح  دماجنا ، یم  دنوادخ  هب  هک  تسا  یمیقتسم  طارص  اههار ، همه  دراد  هدیقع  یبرع  نبا 

نابهرل ٌرید  نالزغل و  یعرمف  *** هروص ّلک  ًالباق  یبلق  راص  دقل 

نآرقلا ُفُحُص  هاروت و  حاولأ  و  *** فئاط هبعک  ناثوأل و  تیب  و 

ینامیا (2) ینید و  ّبحلاف  هبئاکر  *** تهّجوت ّینأ  ّبحلا  نیدب  نیدأ 

! نابهار يارب  يرید  تسا و  ناوهآ  يارب  یهاگارَچ  تسا ، هتشگ  یتروص  ره  ياریذپ  نم  بلق  ینعی :

! نآرق فحصم  تاروت و  حاولا  ناگدننک و  فاوط  هبعک  اهتب و  يارب  يا  هناخ  و 

! تسا نم  نامیا  نید و  قشع  سپ  دروآ ؛ يور  شراوهار  هک  اجنآ  ره  تسا  قشع  نم  نید 

: دسیون یم  دیاقع  اه و  هار  مامت  تیناقح  رد  یبرع  نبا  رواب  نییبت  رد  یسانش » یلاعت   » باتک رد  یسراف  نیدلا  لالج 

وا و نهذ  ای  فراع  ینورد  ناهج  رد  یلجت  ینوریب و  ناهج  رد  یلجت  زا  مینیب  یم  یهلا  تایلجت  باب  رد  شا  هیرظن  حرط  ماـگنه  هب 
: دیوگ یم  یبرع ] نبا  ، ] دیوگ یم  نخس  تاداقتعا  رد  هتخاس  يادخ  زا 

یتروص بسح  هب  بلق  ریزگان  سپ  دوش  یم  عونتم  اهتروص  رد  قح  یلجت  نوچ 

253 ص :

ص 175. ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
صص 30 و 40. قاوشألا ، نامجرت  - 2
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دهد یم  يور  نآ  رد  یلجت  هک  یتروص  زا  يزیچ  چیه  هک  ناس  نادب  دبای ، یم  قیـض  هعـس و  دهد  یم  يور  نآ  رد  یهلا  یلجت  هک 
هزادـنا و هب  هکلب  دـیآ ؛ یمن  يدایز  هک  تسا  يرتشگنا  رد  نیگن  ياج  هلزنم  هب  لماک  ناسنا  ای  فراـع  بلق  اریز  دـیآ ؛ یمن  يداـیز 

.نآ زج  هن  تسا و  نآ  دننام  يرتشگنا  رد  نیگن  ياج  لاح ، ره  رد  .تسا  نآ  لکش 

؛ تسین نآ  دننام  نیا  .دنک  یم  یلجت  هدنب ، دادعتـسا  هزادنا  هب  قح  هک  دـننک  یم  هراشا  نادـب  افرع  هفیاط  هک  تسا  نآ  سکع  نیا  و 
ود ياراد  قح  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نایب  .دوش  یم  رهاظ  دنک  یم  یلجت  يو  رب  نآ  رد  قح  هک  یتروص  هزادـنا  هب  ادـخ  هب  هدـنب  اریز 

نیا تسا و  نآ  ياراد  بلق  هک  دوش  یم  هداد  يدادعتسا  بیغ  یلجت  زا  تداهش .)  ) راکشآ یلجت  و  بیغ )  ) ناهن یلجت  تسا : یلجت 
« وا  » دـیوگب شدوخ  هراـبرد  هک  دزاـس  یم  هتـسیاش  ار  يو  هک  تسا  یتـیوه  اـنامه  تسا و  نآ  تقیقح  بیغ ، هک  تسا  یتاذ  یلجت 
رد يدوهـش ، یلجت  هب  دـهد ، یم  تسد  بلق ، ینعی  وا ، يارب  اهدادعتـسا  نیا  نوچ  .تسوا  نآ  زا  هشیمه  هراوـمه و  وا »  » نیا وـه .) )
زا هدرپ  سپـس  .دوش  یم  رادیدپ  تسا  هدرک  یلجت  وا  رب  هچنآ  تروص  هب  دـنیب و  یم  ار  يو  دـنک و  یم  یلجت  وا  رب  تداهـش ، ملاع 

دشاب ناسنا  هاوخ  دشاب  تب  هاوخ   ] دنیب یم  شدوخ  دقتعم )  ) هتشاد رواب  تروص  رد  ار  قح  دوش و  یم  هتـشادرب  شا  هدنب  قح و  نایم 
رد هک  یقح  سپ  .دننیب  یمن  قح  رد  ار  ناشداقتعا  تروص  زج  زگره  مشچ  بلق و  .تسا  هدنب  داقتعا  نیع  وا  و  رگید ] دوجوم  ره  ای 

ار وا  بلق ، دـنک و  یم  یلجت  يو  رب  هک  تسا  نامه  تسا و  هدرتسگ  دوخ  رد  نآ  تروص  بلق ، هک  تسا  ناـمه  تسا  هدـنب  دـقتعم 
.تسین یگدیشوپ  مه  تاداقتعا  عونت  رد  دنیب و  یمن  ار  يداقتعا  يادخ  زج  مشچ  .دسانش  یم 

تـسا هتخاس  دیقم  ار  وا  هچنآ  هب  نوچ  دنک و  یم  راکنا  تسا  هدرک  دـیقم  نآ  هب  ار  وا  هچنآ  ریغ  رد  ار  يو  دـنک  دـیفم  ار  وا  هک  ره 
رارقا دوش  لوحتم  نآ  رد  هک  یتروص  ره  رد  دوش و  یمن  وا  رکنم  دزاـس  دازآ  دـیقعت  زا  ار  قح  هک  سک  ره  .دراد  رارقا  دـنک  یلجت 

يو رب  نآ  رد  هک  یتروص  هزادنا  هب  هدنب  هب  شدوخ  زا  قح   (1) دراد ؛

254 ص :

! دنتسرپ یم  ار  ادخ  مه  ناتسرپ  ناطیش  یتح  هدیقع ، نیا  قبط  - 1
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.دنتسیا زاب  نآ  رد  هک  تسین  ینایاپ  ار  یلجت  ياه  تروص  اریز  دشخب ؛ یم  نایاپ  یب  ات  تسا  هدرک  یلجت 

نیع تسا  هدرک  یلجت  هچنآ  تروص  نیع  .تسا  هناگی  نیع ، دنچ  ره  رگید ؛ یتبـسن  هب  تسا  قح  یتبـسن و  هب  تسا  قلخ  ادخ ، سپ 
یلجت وا  رب  هک  يزیچ ] اـی   ] سک نآ  مه  تسا و  هدـننک  یلجت  مه  قـح ، سپ  .تسا  هتفریذـپ  ار  یلجت  نآ  هک  تسا  یـسک  تروـص 

.تسا (1) هدش 

.دهد رس  ار  میادخ ) نم  « ) قحلا انأ   » يادن دناوت  یم  یناسنا  ره  هاگدید  نیا  قبط 

طلغ رواب  هدـیقع و  نامه  دـننادب ، قح »  » ار يا  هدـیقع  ره  طارـص و  ره  زیچ و  ره  هیفوص ، ریاـس  یبرع و  نبا  هدـش  ببـس  هک  يزیچ 
، دنـشاب یم  قح  تاذ  یلجت  روهظ و  فرظ و  ءایـشا  لـک  یتسه و  ماـمت  نوچ  هاگدـید  نیا  رد  اریز  تسا ؛ دوجوم  دوجو و  تدـحو 

اهنآ یگمه  تسا ، قح  نامه  روهظ  مه  فلتخم  دیاقع  نوگانوگ و  ياه  طارـص  نوچ  نیاربانب  دنا ؛ قح  زا  يادج  تفگ  ناوت  یمن 
!! دنا لطاب  طلغ و  دیاقع  اه و  طارص  نآ  تفگ  ناوت  یمن  دنراد و  قح  زا  يا  هرهب 

نبا دوجو  تدـحو  نییبت  رد  تسا  يداـبانگ  هیفوص  اـه  نیـسیروئت  زا  فوصت و  ناعفادـم  زا  هک  ییاـهنت » نسحلا  وبا  نیـسح  رتـکد  »
: دسیون یم  یبرع 

تقیقح نآ  هک  تسا  ینطاب  تقیقح  کی  زا  يرهاظ  ریثک ، ناهج  ای  نوگانوگ  لاکـشا  روص و  هک  میتفاـیرد  یتسه  رهاـظ  موهفم  زا 
، دوش دوبان  ای  رادیدپ  یتسه  ناهج  رد  يدیدج  لاکشا  اه و  تروص  هاگره  سپ  دوب ؛ يدنوادخ  ترـضح  يدوجو  تقیقح  ینطاب ،

نطاـب تلاـح  رد  تسا ، يدـنوادخ  يامیـس  هجو  ناـمه  هک  ناـهج ، دوـب  یتـسه و  یلو  دـبای ، یم  رییغت  هک  تسا  یلجتم  رهاـظ  نیا 
.تساجرباپ شیوخ 

: هک تسوا ، زین  تدحو  ناهج  دحاو  نطاب  هکلب  ریثک ، ناهج  رهاظ »  » اهنت هن  میتفایرد  هک  هنوگ  نامه  سپ 

وه الا  هلإ  هدحو ال  *** وا زج  تسین  چیه  تسه و  یکی 

255 ص :

صص 363 و 364. ج 2 ، یسانش ، یلاعت  یسراف ، نیدلا  لالج  - 1
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«. راّید هریغ  رادلا  یف  سیل   » ای و 

« وا تاقولخم  ، » يرهاظ ظاـحل  هب  و  وا » ، » ینطاـب ظاـحل  هب  اـهزیچ ، همه  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراـشا  دوخ  ندوب ، نطاـب  ياـنعم  سپ 
.دنتسه

روهظ نیع  هکلب  لقتـسم ؛ یتیهام  رد  وا  زا  يادج  هن  و  وا ، زا  هن  تسوا و  روهظ  تسوا ، روهظ  هک  قوف ، ریبعت  هب  وا ، قولخم  نیاربانب 
 -: هیلع هللا  همحر  يولوم -  لوق  هب  و  تسوا ،

ام یتسه  قلطم و  دوجو  وت  *** امن اه  یتسه  میئاه  مدع  ام 

.لقتسم (2) یتسه  هن  يدنوادخ و  رون  یلجت  هضافا و  رگم  تسین  چیه   (1) تسه ، هک  هچنآ  سپ 

: دنک یم  لقن  هیدابانگ -  هقرف  باطقا  زا  يدابانگ -  هدنبات  نیسح  ناطلس  زا  سپس 

یلجتم ءایـشا )  ) همه رد  دـنوادخ ) تیوه  تاذ و  ینعی   ) وا تسا و  تقیقح  نامه  یلجت  هضافا و  اـنامه  تاـقولخم )  ) اـهنآ همه  سپ 
(5) ُنِطابلا ) ُرِهاظلا و  ُرِخآلا و  ُلَّوَألا و  َوُه   ) (4) هللا ،) ُهجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَنیَأَف  : ) هک .تسا (3) 

(6) ُهَهجَو ) الا  ٌِکلاه  ٍءیش  ُّلُک  : ) دیامرف یم  و 

.ییادخ هجو  زج  تسا ، یناف  کلاه و  يزیچ  ره  ینعی :

.تسا (7) نیمه  زین  هللا » الا  هلإ  ال   » ینعم هک  دشاب  وا  یلجت  ضیف و  نامه  هک 

256 ص :

.اه طارص  عیارش و  نایدا ، دیاقع ، همه  ینعی  - 1
صص 39 و 38. ییاهنت ، نسحلاوبا  نیسح  مالسا ، يرظن  یسانش  هعماج  - 2

! دشاب یمن  یلجتم  دنوادخ  دوخ  زج  يزیچ  مه  اه  طارص  نیاربانب ، - 3
هیآ 115. هرقب ، هروس  - 4
هیآ 3. دیدح ، هروس  - 5

هیآ 88. صصق ، هروس  - 6
زا دـش  نایب  هدـنبات  نیـسح  ناطلـس  نخـس  رد  هک  یتاـیآ  صـص 39 . ییاهنت ، نسحلاوبا  نیـسح  مالـسا ، يرظن  یـسانش  هعماـج  - 7

نئارق هب  هجوت  اب  تایآ  نیا  اما  دننک ؛ یم  دانتسا  نآ  هب  دوجوم  دوجو و  تدحو  تابثا  يارب  هیفوص  هک  تسا  ینآرق  لئالد  نیرتمهم 
فوصت و لها  نخـس  زگره  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نانخـس  زا  هک  يریـسافت  نینچمه  هیآ و  دوخ 
« لوألا وه   » زا روظنم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ددعتم  ثیداحا  قبط  ُرِخآلا )...  ُلَّوَألا و  َوُه   ) هیآ رد  .دنک  یمن  دییأت  ار  نانآ  ناعفادـم 

دنوادـخ لزا  زا  هک  تسادـخ  ندوب  یلزا  يانعم  نامه  هک  تسین  یلوا  وا  زا  لبق  هک  تسا  یلوا  دـنوادخ  ینعی : دـشاب ، یم  لوا  ـالب 
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، تسین وا  زا  دعب  يرخآ  ینعی : .دشاب  یم  رخآ  الب  رخآلا » وه   » زا روظنم  .تسا  هدرک  قلخ  سپس  هدوبن و  وا  اب  يدوجوم  چیه  هدوب و 
رد ینعم  ود  رهاظلا » و   » زا روظنم  .تسا و  لاعتم  دنوادخ  ندوب  يدـبا  يانعم  نامه  هک  درادـن ؛ ییانف  تسا و  یقاب  وا  هک  انعم  نیا  هب 

هناشن تاـیآ و  اـب  زیچ  ره  رب  وا  .تـــسا 2 - زوریپ  هریچ و  زیچ  ره  رب  وا  - 1 تسا : هدـمآ  هراب  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ناـنخس 
رد وا  .تسا 2 - زیچ  ره  نطاب  هب  ملاع  دـنوادخ  - 1 هدمآ : ناموصعم  نانخـس  رد  انعم  ود  نطابلاو »  » زا روظنم  .تسا  راکـشآ  شیاه 

میکح و ملاع ، یقلاخ  دوش  یم  هجوتم  يو  ياه  هناشن  تایآ و  هب  ندرک  رظن  اب  ناسنا  ینعی   ) اه هناـشن  تاـیآ و  اـب  ندوب  رهاـظ  نیع 
امَنیَأف  ) هیآ اما  .درادن  يو  سدقم  تاذ  هب  یهار  چیه  رـشب  دوهـش  لقع و  ینعی  تسا ؛ ناهنپ  رـشب  تاکردم  مامت  زا  دراد ) دـنمتردق 

ياه هناشن  تایآ و  تافص و  ءامسا و  نآ  تسادخ و  ریغ  ادخ ، هجو  مالسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  فراعم  قبط  هللا ) ُهجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت 
هک تسا  نیا  انعم  ُهُهجَو ) الا  ٌِکلاه  ِءیـش  ُّلُک   ) هیآ اما  .دنیب و  یم  ار  یهلا  ياه  هناشن  تایآ و  دنک  رظن  اج  ره  ناسنا  ینعی  تسوا ؛

ماجنا کین  لمع  هک  صلاخ  تین  اب  ناسنا  ینعی  تسا ؛ یقاب  یهلا  ياقب  هب  دـشاب  هتـشاد  یهلا  ياـضر  تهج  تمـس و  هک  يزیچ  ره 
هیفوص و .تسوا  اب  هشیمه  يارب  تمایق  رد  تسا و  یقاب  ریخ  راـک  نآ  تسا  یهلا  ياـضر  ینعی  ادـخ  هجو  تهج  رد  نوچ  دـهد  یم 

هکلهم رد  ار  دوخ  ینآرق ، تایآ  طلغ  ریـسفت  اب  هنوگ  نیا  مالـسلا  مهیلع  تراهط  نادـناخ  میلاعت  ندرک  اهر  رطاـخ  هب  ناـنآ  ياـفرع 
.دنتخادنا
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.دشاب یمن  دنوادخ  دوخ  زج  يزیچ  مه  اه  طارص  هدنبات ، نیسح  ناطلس  هاگدید  قبط 

: دیوگ یم  هینوراه  ّصف  رد  مکحلا  صوصف  باتک  رد  یبرع  نبا 

.هیف دبعی  ّقحلل  یلجم  دوبعم  ّلک  يأر  نم  لمکملا  فراعلا  و 

یبرع نبا  دوجوم  دوجو و  تدحو  تاعورف  زا  یکی  دش -  نایب  هک  هنوگ  نامه  اه -  هار  مامت  ندوب  قح  نایدا و  تدحو  هب  هدـیقع 
.تسا

.تسا نشور  هناخ  تب  هبعک و  غارچ  کی  زا  *** تسارچ نید  رفک و  ینمشد  هک  متریح  رد 

، شا يداقتعا  لئاسم  نیرت  یساسا  زا  یکی  بهذم  نید و  ره  لها  هک  یتروص  رد 

257 ص :
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، دشاب يرگید  نییآ  وریپ  هتـشاد و  رگید  يا  هلبق  هب  ور  هک  ره  تسا و  رگید  نایدا  بهاذم و  نالطب  دوخ و  بهذـم  نید و  تیناقح 
.دشاب یم  هارمگ  يو  رظن  زا 

تسا و هدومن  مالعا  لباق  ریغ  لطاب و  ار  اهنآ  زا  تعباتم  خوسنم و  ار  دوخ  زا  لبق  وجوم  ینید  ياه  هدیا  راکفا و  هیلک  ًامـسر  مالـسا 
: تسا هدومرف 

(1) َنیرِساخلا ) َنِم  ِهَرخآلا  یف  َوُه  ُهنِم و  َلَبُقی  نَلَف  ًانید  ِمالسألا  َریَغ  ِغَتبَی  نَم  (َو 

.تسا ناراکنایز  زا  ترخآ ، رد  وا  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دنک ، باختنا  دوخ  يارب  ینییآ  مالسا  زج  سک  ره  و 

هب ار  یـصاخشا  يدراوم  رد  اما  دـناد ؛ یم  قح  ار  دـیاقع  اههار و  مامت  دوجوم  دوجو و  تدـحو  ساسارب  یبرع  نبا  هکنیا  دوجو  اـب 
نادناخ زا  يوریپ  ناشمرج  نایعیش و  صاخـشا  نیا  دهد ، یم  رارق  شنزرـس  تمالم و  دروم  تدش  هب  صاخ  يدیاقع  نتـشاد  رطاخ 

! تسا مالسلا  مهیلع  تراهط 

ياه هقرف  نایم  زا  دراد  اعدا  دـنک و  یم  یفرعم  هارمگ  ار  هعیـش  فیاوط  مامت  تشذـگ -  هک  نانچ  هیکم -  تاـحوتف  باـتک  رد  يو 
دور یم  شیپ  اجنآ  اـت  هورگ  نیا  ندرک  ریقحت  يارب  یتح  دنتسه (2) و  یماما  هدزاود  نایعیش  ناش  نیرت  فرحنم  هعیـش ، نوگانوگ 

.دناد (3) یم  كوخ  لکش  هب  ار  اهنآ  نطاب  تریس و  هک 

: دسیون یم  دریگ و  یم  هدرخ  تدش  هب  یبرع  نبا  هب  هراب  نیا  رد  يریگناهج  نسحم  رتکد 

فراـع هک  دـیامن ؛ یم  دعبتـسم  دـیعب و  رایـسب  دـناد ، یم  نیتسار  فراـع  کـی  یفاـص و  یفوص  کـی  ار  دوخ  یبرع ] نبا   ] وا هکنیا 
بهذم هدیقع و  عون  اب  دنک ، یم  هوفت  زین  نایدا  تدحو  هب  ًانایحا  هک  يدوجو  تدحو  فراع  مه  نآ  ار ، نیتسار 

258 ص :

هیآ 85. نارمع ، لآ  هروس  - 1
صص 282 و 281. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2

ص 8. ج 2 ، نامه ، - 3
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دیامن نیهوت  ریقحت و  دح  نآ  ات  یصاخ  بهذم  هدیقع و  نتشاد  هطساو  هب  ار  یهورگ  هک  دراد  یم  اور  هنوگچ  وا  و  راک ؟ هچ  مدرم 
نابز رب  ار  هنانیب  هتوک  نانخـس  هنوگ  نیا  هک  یناسک  زا  مک  تسد  ای  و  درواـیب ، نییاـپ  ریزاـنخ  هبترم  اـت  ار  ناشتریرـس  تریـس و  هک 

.درادنپ (1) هللا  ءایلوا  زا  ار  نانآ  دیامن و  لقن  بات  بآ و  اب  ار  ناشیواعد  دنک و  دای  یگرزب  هب  دنا  هدنار 

259 ص :

صص 562 و 562. یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع  نبا  نیدلا  یحم  - 1
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260 ص :
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یبرع نبا  نافرع  رد  قلطم  ربج  هب  هدیقع  - 17

هراشا

نیرتالاب هک  یبرع  نبا  .دـنناد  یمن  هدارا  اب  راتخم و  دازآ و  يدوجوم  ار  ناـسنا  دـنراد و  ربج  هب  هدـیقع  هفوصتم  اـفرع و  زا  يرایـسب 
.دراد قلطم  ربج  هب  شیارگ  رایتخا ، ربج و  باب  رد  دراد  افرع  هفوصتم و  نیب  رد  ار  ماقم 

: تسا هدمآ  نینچ  عیشت  فراعملا  هریاد  رد  بلطم  نیا 

نامرف هدنب  هب  دنوادخ  هک : دنک  یم  حیرـصت  یفیلکت  مکح  يدارا و  مکح  هب  ناگدنب  قح  رد  ادخ  ماکحا  میـسقت  نمـض  یبرع  نبا 
یهلا یهاون  رماوا و  زا  مدرم  زا  یخرب  هک  دیامرف  یم  هدارا  هک  تسوا  مه  دنکن و  نانچ  نینچ و  ای  دنک ، نانچ  نینچ و  هک  دـهد  یم 

نیا .دنزای  تسد  هانگ  هب  دندرگ و  تیصعم  بکترم  دننز و  زابرـس  یهاون  رماوا و  زا  مدرم  زا  یخرب  دنزرو و  تعاط  دننک و  يوریپ 
کین و زا  معا  دوخ ، ياهرادرک  مامت  رد  ناسنا  دـنک و  یم  هدارا  دوخ  مه  ار  هانگ  نتفرگ  ماجنا  دـنوادخ ، هک  تسانعم  نادـب  نخس 
دسر و یم  روهظ  هب  وا  یلزا  ملع  ادخ و  هدارا  ياضتقم  هب  زین  يدـب  هانگ و  ره  هک  تسا  نینچ  تسا و  یهلا  نامرف  رادرب  نامرف  دـب ،

(1) .دریگ » یم  ماجنا 

ار ربج  هب  يو  ةدیقع  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  زین  میقتسم  طارص  زا  یبرع  نبا  ریسفت 

261 ص :

ص 98. مکحلا ، صوصف  زا  لقن  هب  ص 298 ؛ ج 5 ، عیشت ، فراعملا  هریاد  نارگید ، يداوج و  دیس  جاح  ردص  دمحا  - 1
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: دنک یم  نییبت 

دنک یم  ریـس  نیعم  یقیرط  رد  دوخ  ریغتی  یتاذ و ال  ياضتقا  دادعتـسا و  مکح  هب  یتسه  رـسارس  هک  ناسنا  اـهنت  هن  یبرع  نبا  رظن  هب 
میقتسم طارص  .دنک  یم  ریبعت  میقتـسم  طارـص  هب  ریـسم  نیا  زا  يو  دوش ؛ یمن  نوگرگد  يو  چیه  هب  تسا و  هدش  نییعت  لزا  زا  هک 

زین ناسنا  يدارا  ياهرادرک  هک  یهار  .ددرگ  یم  زاب  نادب  اههار  هلمج  دنک و  یم  ریـس  نآ  رد  ریزگان  هب  یتسه  لک  هک  تسا  یهار 
.دیامن (1) یم  هرهچ  ریذپانراکنا  یتیعقاو  ناونع  هب  ربج  ناس  نیدب  دزادرپ و  یم  نآ  رد  ریس  هب  یتسه  لک  زا  یئزج  ناونع  هب 

(2) تسا .» ناهرب  لیلد و  یب  ياعدا  ناسنا  يارب  تردق  هنوگ  ره  تابثا  : » هک تسانعم  نیدب  یبرع  نبا  حیرصت 

بـش همیخ  زا  هک  دوخ ، زا  هن  هلمج  شتاکرح  هک  دـنام  یم  يزاب  بش  همیخ  کسورع  هب  ناسنا  : » هک تسانعم  نیا  رب  يو  دـیکأت  و 
(3) تسا .» زاب 

بـسک رکنم  وس  کی  زا  یبرع  نبا  .هیمهج  ربج  هرعاـشا و  ربج  زا  رت  صلاـخ  تسا  يربج  دراد ، داـقتعا  نآ  هب  یبرع  نبا  هک  يربج 
یم یتاذ  ره  ياضتقم  ار  نآ  هکلب  دزاس ؛ یمن  دودـحم  قلخ  ياـهرادرک  هب  ار  ربج  هیمهج ، دـنننامه  رگید  يوس  زا  تسه و  زین   (4)

.دریگ یم  رب  رد  ار  یتسه  رسارس  هک  تسا  نآ  رب  دنیب و 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يریگناهج  نسحم  داتسا  بانج 

: دراد انعم  ود  یبرع  نبا  نافرع  رد  ربج 

راداو زا  تسا  ترابع  دراد ، هجوت  نآ  هب  شتاحوتف  باتک  رد  هک  لوا  يانعم 

262 ص :

ص 106. نامه ، - 1
ص 42. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  زا  لقن  هب  نامه ؛ - 2
ص 68. ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  زا  لقن  هب  نامه ؛ - 3

قولخم دنوادخ و  تردق  هب  هتـسباو  نایـصع ، تعاط و  نامیا و  رفک و  هلمج  زا  ناسنا ، يرایتخا  لاعفا  هکنیا  رب  دندقتعم  هرعاشا  - 4
دنتـسه و دوخ  لاعفا  بستکم  طقف  نامدرم  هک  ینعی  داجیا ، قلخ و  هن  تسا  باـستکا  بسک و  دراد ، قلعت  ناـسنا  هب  هچنآ  تسوا و 

.تسا دنوادخ  یقیقح  لعاف  هک  ارچ  تسین ؛ يرثا  ناشلاعفا  ثادحا  عادبا و  رد  ار  اهنآ  تردق 
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.نآ (1) زا  وا  عانتما  طرش  هب  لعف  هب  نکمم  دوجوم  نتخاس 

(2) و ربجلا » مکحی  اوشم  اّمنإ  مهـسوفنب و  اوشم  امف  : » دـسیون یم  هک  اج  نآ  دراد  رظن  نآ  هب  شـصوصف  باتک  رد  هک  مود  ياـنعم 
.نایعا (3) ریغتی  یتاذ و ال  ياضتقا  دادعتسا و   » زا تسا  ترابع  دنهد ، یم  حرش  ار  شرظن  شناحراش 

هتسیاش .دنیب  یم  تافانم  هدنب  لعف  تحص  ینعم و  نیا  هب  ربج  نایم  اریز  دنک ، یم  راکنا  ناسنا  صوصخ  رد  ار  لوا  يانعم  هب  ربج  وا 
، دـنک یمن  لوبق  ناـسنا  ریغ  ناـسنا و  زا  معا  ینکمم  دوجوم  چـیه  رد  هکلب  ناـسنا ؛ رد  اـهنت  هن  ار  ربـج  هنوگ  نیا  وا  هک  تسا  هجوت 

: تسا هتسناد  طرش  ود  هب  طورشم  ار  نآ  موهفم  ققحت  هدرک  نآ  زا  هک  یفیرعت  ربارب  نوچ 

لعاف تاذ  زا  لعف  روصت  ناکما  - 1

هدـش ظوحلم  ربج  فیرعت  رد  هک  عانتما  موهفم  ات  دـیامن  يراددوخ  لعف  نتفریذـپ  زا  نآ  هلیـسو  هب  هک  یلقع  وا ، رد  لقع  دوجو  - 2
.دبای ققحت  تسا 

.روکذم (4) يانعم  هب  یلقع  هن  تسا و  روصتم  یلعف  هن  تانکمم  زا  کی  چیه  رد  يو  هدیقع  هب  هک  یتروص  رد 

ره بلـس  هب  ناسنا  زا  ربج  یفن  ماقم  رد  وا  هک  دوش  یم  هدـهاشم  .دـشاب  یمن  روبجم  ینعم  نیا  هب  ناسنا  هلمج  زا  ینکمم  چـیه  سپ 
ياـفتنا هب  بلـس  ناـسنا ، زا  ربـج  بلـس  سپ  دـشاب ؛ یلعف  ار  وا  هک  دـناد  یم  روصت  لـباق  ریغ  ًـالوصا  دزادرپ و  یم  وا  زا  یلعف  هنوگ 

؛ تسا راگزاس  يو  فوصت  لوصا  اب  وا ، صوصخ  رد  روکذم  يانعم  هب  ربج  راکنا  ناسنا و  زا  لعف  بلـس  هتبلا  .دوب  دـهاوخ  عوضوم 
لاوحا و ياضتقا  هب  تادوجوم  هب  ار  دوجو  ياطعا  تسا و  هتـشادنپن  شیب  یتلآ  تادامج ، دننام  ار  ناسنا  وا  تشذـگ  هک  نانچ  اریز 

رب ناوت  یم  تهج  ود  زا  یلو  نآ ، فالخ  رب  يزیچ  هن  تسا  هتسناد  ناشتالاؤس  ربارب  تادادعتسا و  مکح  هب 

263 ص :

ص 42. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
.يدوه ّصف  مکحلا ، صوصف  - 2

ص 248. يرصیق ، صوصف  حرش  ص 127 ؛ یناشاک ، صوصف  حرش  - 3
ص 42. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 4
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: درک داقتنا  يو 

زا ربج  یفن  يارب  داتفا ، روکذم  قوف  رد  هک  نانچ  شترابع ، ردص  رد  هک  دیامن  یم  ضقانتم  ترابع  کی  رد  مه  نآ  شنانخس  ًالوا :
ریغ هدنب  يارب  ار  لعف  دوجو  میدید ، هک  نانچ  شترابع ، لیذ  يد  و  دراد ، تافانم  هدنب  لعف  تحص  اب  ربج  هک  درک  لالدتـسا  ناسنا 

.تشادنپ روصت  لباق 

تسا تاذ  ياضتقا  تسه  رگا  ای  تسین و  یلعف  ار  وا  ًالصا  تسا و  تلآ  دامج ، دننام  وا  هک  تروص  نیا  هب  ناسنا ، زا  ربج  یفن  ًایناث :
رایتخا و یعون  تابثا  لباقم ، رد  و  تسا ، هدرکن  لیمحت  يو  رب  شیتاذ  هتـساوخ  فـالخرب  ار  يزیچ  یـسک  تسوا و  دوخ  لوؤسم  و 

تسا هدش  عقاو  لتق  تلآ  هلیسو و  هک  ار  گنـس  ناوت  یم  ایآ  تشاد ،!؟ دهاوخ  یقالخا  یلمع و  شزرا  هدیاف و  هچ  وا  يارب  يدازآ 
!؟ تخانش مرجم  دنازوس  یم  شیتاذ  ياضتقا  هب  هک  ار  شتآ  هک  تسا  لوقعم  ایآ  و  درک !؟ شهوکن 

ناـیرج نآ ، مکح  هب  هک  تسوا  فوصت  يداـینب  لوصا  زا  یلـصا  ربج ، نیا  هکلب  دـناد ؛ یم  لوبق  ار  ینعم  نیا  هب  ربـج  هنت  هن  يو  ... 
لزا زا  تسا و  ریغتی  هک ال  دناد  یم  یلزا  يربج ، مکح  اهنآ و  دادعتـسا  ياضتقم  هب  ار  مدآ  ینب  لاعفا  لامعا و  هلمج  زا  ملاع و  روما 
یمن يریزگ  يزیرگ و  نآ  زا  ار  ادخ  یتح  ناسنا و  ریغ  ناسنا و  زا  معا  ار  يدوجوم  چـیه  و  تسا ، يراس  يراج و  نانچمه  دـبا ، ات 

.دیمان یتاذ » ربج   » ًاحالطصا ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسایشا  تاوذ  دادعتسا  اضتقا و  رب  یضتقم  یبرع  نبا  لوبق  دروم  ربج  .دشاب 

ربج یلو  تسا ؛ هدیقع  مه  هیمهج »  » اب هکلب  و  هرعاشا »  » اب لاعفا  قلخ  صوصخ  رد  یبرع  نبا  هچ  رگا  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب 
ناشیا يارب  نیا  دوجو  اب  یلو  دـنناد  یم  قلخ  قولخم  ار  دابع  لاعفا  هکنیا  اـب  هرعاـشا  اریز  دراد ؛ قرف  ًـالماک  اـهنآ  ینید  ربج  اـب  يو 
دوجو هب  دـنارکنم ، ناسنا  رد  ار  هثدـحم » تردـق   » دوجو هچ  رگا  ینعی  دـنا ، لئاق  باـستکا  رد  ولو  يرثا  ناشتردـق  يارب  یتردـق و 

لئاق يرثا  نآ  يارب  ییوگ  هتفگ ، نخس  ناسنا  نکمت  تردق و  زا  یهاگ  هکنیا  مغر  یلع  یبرع  نبا  یلو  دنا ، فرتعم  هبساک  تردق 
يارب ار  تردق  تابثا  مه  یهاگ  یتح  هتسنادن و  شیب  یتلآ  دامج  نوچ  ار  ناسنا  تشذگ ، هک  نانچ  هدشن 

264 ص :
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.تسا (1) هتشادنپ  ناهرب  لیلد و  نودب  يوعد  ناسنا 

ینعی .لماش  تسا  یلـصا  زین  و  يدوجوم ، ره  یتاذ  ياضتقم  ینعی  یتاذ ؛ تسا  يزیچ  تسوا ، ناـفرع  لوصا  ياـضتقم  هب  هک  يربج 
.قلخ (2) قح و  زا  معا  تسا  یتسه  رساترس  هدنریگ  ارف  هکلب  درادن  قلخ  هب  صاصتخا 

؛ تسین اهنآ  دوخ  هب  قلعتم  یتکرح  چیه  هک  دناد  یم  يزاب  بش  همیخ  ناکسورع  دننام  ار  قلخ  یبرع  نبا  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه 
: دسیون یم  تاحوتف  رد  يو 

دنرادـنپ یم  نینچ  نادان  ناکدوک  دـنوش ، یم  رهاظ  نایوگ  نابنج و  ناکـسورع  نوچ  يزاب ، بش  همیخ  شیامن  رد  هک  روط  ناـمه 
هک یتروص  رد  دنرب ، یم  تذل  تاوصا  تکرح و  نآ  زا  دنوش و  یم  اشامت  مرگرس  اذل  تساهنآ ؛ دوخ  زا  شیوگ  شبنج و  نیا  هک 

دنتـسین و شیب  یتـلآ  ناکـسورع  تسین و  شیب  يا  يزاـب  نیا  هک  دـنبای  یم  رد  یکین  هب  ناـیاناد  نـالقاع و  تسین و  رارق  نیا  زا  رما 
یقیقح كرحم  لاعفا و  لعاف  روط  نیمه  تسا ، ناهنپ  نارگاشامت  مشچ  زا  هدرپ  تشپ  رد  هک  تسا  يرگیزاب  ناـمه  قطاـن  لـعاف و 

یم كرحم  لعاف و  ار  نامدرم  ناـکدوک  نآ  دـننام  هب  نـالفاغ  هچ  رگا  دتـسین ، شیب  یتلآ  ناـشیا  تسا و  دـنوادخ  ناـمه  ناگدـنب 
؛ دنتـسه وا  لعف  تـالآ  قلخ  تسا و  دـنوادخ  عقاو  رد  كرحم  لـعاف و  هک  دـننک  یم  كرد  یبوخ  هب  قح  هب  ناـملاع  یلو  دـنرادنپ 

ملاع نیا  تبسن  هک  دندرگ  هجوتم  هتکن  نیا  هب  نامدرم  ات  تسا  هداد  رارق  نیا  يارب  ار  يزاب  نیا  دنوادخ  هک  دنناد  یم  ناشیا  هوالعب 
.اهنآ (3) كرحم  هب  تسا  ناکسورع  تاکرح  تبسن  دننام  دنوادخ  هب 

دناد و یم  ادخ  تاذ  ار  قلطم  دوجو  يو  اریز  دناد ؛ یم  ادخ  زا  ار  لاعفا  عیمج  دوجوم ، دوجو و  تدحو  هدـیقع  ساسارب  یبرع  نبا 
.درادنپ یم  مدع  ار  ادخ  تاذ  ياوسام 

265 ص :

نکمملل هردـقلا  تابثإف  .هل  هردـق  الف  هل  لعف  ًارداـق و ال  نوکی  نأ  ّحـصل  نکمملا  نم  لـعفلا  ّحـص  ول  دـیوگ : یم  تاـحوتف  رد  - 1
(. ص 42 ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا   ) .هنع لعفلا  یفن  عم  اهل  نیتبثملا  هرعاشألا  عم  لعفلا  اذه  یف  انم  الک  ناهرب و  الب  يوعد 

.419 صص 423 -  یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع  نبا  نیدلا  یحم  - 2
ص 68. باب 317 ، ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 3
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باقع باوث و  فیلکت و  عیرشت و  تروص  نیا  رد  دنشابن و  راک  رد  قولخم  قلاخ و  بوبرم و  بر و  هک  تسا  نآ  داقتعا  نیا  همزال 
.دوب دهاوخن  راک  رد  مه  مارح  لالح و  و 

ياـفوتم 720  ) يرتسبـش دومحم  خیـش  هب  ناوت  یم  تسا  هدومن  ناـیب  ار  دوخ  هاگدـید  ربـج  باـب  رد  هک  يرگید  گرزب  هفوصتم  زا 
: دیوگ یم  زار  نشلگ  مان  هب  دوخ  فورعم  رثا  رد  يو  .دومن  هراشا  ق.ه )

لطاب تاذلاب  دوب  ار  واک  یسک  *** لهاج درم  يا  رایتخا  نیمادک 

دشابن دب  کین و  شیوخ  تاذ  هب  *** دشابن دوخ  زا  دوجو  ار  واک  یسک 

ياپ هنم  نوریب  نتشیوخ  دح  ز  *** ياج همه  ردنا  سانش  قح  زا  رثا 

***

تسا ربگ  دننام  واک  دومرف  یبن  *** تسا ربج  ریغ  بهذم  هک  ار  سک  نآ  ره 

تسا يزاب  وهل و  تقیقح  رد  دوخ  بسن  *** تسا يزاجم  تبسن  ار  لاعفا  ام  هب 

دندیزگرب يراک  رهب  زا  ار  وت  *** دندیرفآ تلعف  هک  وت  يدوبن 

***

تسا رهق  ربج و  رد  یگدنب  نکیل  و  *** تسا رهق  فطل و  ییادخ  راوازس 

تسا رایتخا  زا  بیصن  ار  واک  نآ  هن  *** تسا رارطضا  ار  یمدآ  تمارک 

دب زا  کین و  زا  شدسرپ  هگنآ  سپ  *** دوخ زا  زگره  شزیچ  چیه  هدوبن 

روبجم راتخم  هدش  نیکسم  یهز  *** رومأم هتشگ  رایتخا و  درادن 

تسا (1) لضف  فطل و  نیع  هک  نآ  تسا  روج  هن  *** تسا لدع  ملع و  نیع  هک  نیا  تسا  ملظ  هن 

نآرق و .دنک  یم  قیدصت  ار  یمدآ  رایتخا  هدارا و  ناسنا ، نادجو  مالـسلا و  مهیلع  تراهط  نادناخ  میلاعت  میرک و  نآرق  رـسارس  اما 
یم تیاکح  شیوخ  لامعا  رد  وا  ینیرفآ  شقن  ناسنا و  ندوب  راتخم  زا  تراشا  هب  ای  تحارـص  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور 

، دنا ناسنا  ینطاب  لاعفا  زا  ود  ره  هک  نامیا ، رفک و  ندوب  يرایتخا  رب  نآرق  لاثم ، يارب  دننک ؛

266 ص :
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ص 65. زار ، نشلگ  - 1
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: تسا هدرک  دیکأت 

(1) رُفکَیلَف ) َءاش  نَم  نِمُؤیلَف َو  َءاش  نَمَف  مُکِّبَر  نِم  ُّقَحلا  ُِلق  (َو 

یم سک  ره  و  دوـش ،) اریذـپ  ار  تقیقح  نیا  و   ) درواـیب ناـمیا  دـهاوخ  یم  سک  ره  ناـتراگدرورپ ؛ يوـس  زا  تسا  ّقـح  نیا  وـگب :
! ددرگ رفاک  دهاوخ 

یم ماجنا  وا  هک  ییاهراک  همه  ای  تسا و  يراک  ره  ماجنا  رب  رداق  وا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ناسنا  ندوب  راتخم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
ًالماک وا  رگید  ترابع  هب  تسوا و  رایتخا  زا  یـشان  یگمه  دتفا  یم  قافتا  يو  اب  طابترا  رد  وا و  یگدنز  رد  هک  یثداوح  ای  و  دهد ،

نیرتمهم ناسنا  ندوب  راتخم  تسوا و  يرایتخا  لامعا  ربارب  رد  اهنت  زین  ناسنا  تیلوئـسم  فصو  نیا  اـب  .تسا  هدـش  هداـهناو  دوخ  هب 
.تسا لامک  هب  وا  ندیسر  يارب  مزال  طرش 

: مینک یم  هراشا  نآ  دراوم  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  ینشور  دهاوش  ناسنا  رایتخا  نداد  ناشن  يارب 

: رایتخا ندوب  یهیدب  فلا :

هکلب درادن ؛ يا  هطـساو  چیه  هب  زاین  نآ ، زا  ندـش  هاگآ  يارب  ناسنا  تساه و  تیعقاو  نیرت  یهیدـب  زا  یکی  ناسنا  رد  رایتخا  دوجو 
حالطـصا رد  ار  ریذـپاندیدرت  میقتـسم و  تاـمولعم  نیا  .دـبای  یم  هطـساو  ـالب  میقتـسم و  تروص  هب  دوـخ  نورد  رد  ار  تیعقاو  نیا 

دوجو هب  هنوگچ  دینک ، یم  درد  ساسحا  ای  دیوش  یم  لاحـشوخ  ای  دیـسرت و  یم  امـش  یتقو  لاثم  ناونع  هب  دنمان ؛ یم  تاینادـجو » »
، دـینک یم  ساـسحا  ار  نآ  لاـثما  هنیک و  اـی  تبحم  يداـش ، مـغ ، سرت ، هـکنآ  زا  دـعب  اـیآ  دـیرب ؟ یم  یپ  درد  اـی  یـشوخ و  سرت ،

لیلد هچ  هب  هک  دسرپب  امـش  زا  لاح  نآ  رد  یـسک  رگا  دهد ؟ یم  تسد  امـش  هب  اهنآ  زا  کی  ره  دوجو  رد  يدـیدرت  نیرت  کچوک 
یلو دیشاب  هتشادن  وا  يارب  یلیلد  چیه  یتح  رگا  ًاملسم  دیهد ؟ یم  وا  هب  یباوج  هچ  دینک ، یم  تابثا  دوخ  رد  ار  مغ  ای  يداش  دوجو 

.دینیب یم  هدش  تباث  تقیقح  هب  ار  اهنآ  ناتدوخ  نورد  رد 

267 ص :

هیآ 29. فهک ، هروس  - 1
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.تسا رایتخا  دبای ، یم  دوخ  نورد  رد  یهیدب  نشور و  روط  هب  ناسنا  هک  ییاه  تیعقاو  زا  یکی 

يربج وا  تسد  تکرح  لاح  نیا  رد  دـنک ، یم  تکرح  رایتخا  یب  وا  تسد  دراد ، تسد  رد  هشعر  ضرم  هک  یـسک  لاثم : ناونع  هب 
زا ار  يزیچ  ًالثم  دـهد ؛ یم  تکرح  ار  دوخ  تسد  رایتخا  هدارا و  يور  زا  يراک  ماجنا  يارب  صخـش  نیمه  اـما  تسا ؛ يدارا  ریغ  و 

يرایتخا يرگید  يرایتخا و  ریغ  یکی  هک  ار  تکرح  ود  نیا  یبوخ  هب  وا  اجنیا  رد  دراذـگ ، یم  رگید  ياج  رد  دراد و  یم  رب  ییاـج 
.دسانش یم  زاب  رگیدکی  زا  تسا 

شاج ینازرل ز  وت  هک  ار  رگد  نآ  و  *** شاعترا زا  دوب  نازرل  وک  یتسد 

سایق نآ  اب  نیا  درک  ناوتن  کیل  *** سانش قح  هدیرفآ  شبنج  ود  ره 

: لمأت رکفت و  ب :

نیگنـس کبـس و  شجنـس ، رکفت ، هب  راداو  ار  امـش  دهد و  یم  تسد  امـش  هب  دیدرت  تلاح  نوگانوگ  ياه  هنحـص  ربارب  رد  هک  نیا 
.دیتسه دازآ  باختنا  نیا  رد  دینک و  باختنا  ار  نآ  ای  نیا  دیناوت  یم  دیراد  نیقی  هک  تسا  نیا  لیلد  دنک ، یم  روما  ندرک 

منص يا  تسا  رایتخا  لیلد  دوخ  *** منک نآ  ای  منک  نیا  ییوگ  هک  نیا 

رایتخا یب  دوب  یک  ددرت  نیا  *** راک ود  ردنا  میا  هدنام  ددرت  رد 

: ینامیشپ مرش و  ساسحا  ج :

رد ام  رگا  اریز  دش ؛ یمن  ینامیشپ  ای  مرش  راچد  هابتـشا  طلغ و  ییاهراک  ماجنا  زا  دعب  زگره  تسناد ، یمن  راتخم  ار  دوخ  ناسنا  رگا 
!؟ دنام یم  یقاب  سوسفا  تلاجخ و  يارب  ییاج  ایآ  تروص  نیا  رد  مینادب ، هدارا  يدازآ  رایتخا و  دقاف  ار  دوخ  ًاعقاو  يراک  ماجنا 

رارطضا لیلد  دش  ام  تلجخ  *** رایتخا لیلد  دش  ام  يراز 

؟ تسیچ مرزآ  تلجخ و  غیرد و  نیا  ***؟ تسیچ مرش  نیا  رایتخا  يدوبن  رگ 
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: شاداپ ازج و  ماظن  د :

ماظن نتفریذپ  دراد ، داقتعا  نارگید  دوخ و  رد  رایتخا  دوجو  هب  ریمـض  يافرژ  رد  ناسنا  دـهد  یم  ناشن  هک  يدـهاوش  زا  رگید  یکی 
تروص رد  اهنت  هفیظو » فیلکت و   » و شاداپ » ازج و   » هک تسا  حـضاو  .تسا  ناگمه  يوس  زا  یعامتجا  تابـسانم  رد  شاداپ  ازج و 

اور ار  تسا ، هدوب  رایتخا  یب  روبجم و  مرج ، هب  ندز  تسد  رد  هک  یـسک  تازاـجم  هیبنت و  یلقاـع ، چـیه  دراد و  اـنعم  راـیتخا  دوجو 
.دراد یمن 

؟ دننک یک  ار  هیس  گنس  بدا  نآ  *** دننز یم  ار  ناکدوک  ناداتسوا 

؟ ازس ار  دب  مهد  نم  ییاین ، رو  *** ایب ادرف  ار ، گنس  ییوگ  چیه 

تیبرت میلعت و  ماظن  ه :

اهنت رگیدکی  يارب  ندرک  یهن  رما و  هک  تسین  يدـیدرت  .تسا  یناسنا  عماوج  رد  تیبرت  میلعت و  ماظن  دوجو  رگید  دـهاوش  هلمج  زا 
تردـق و چـیه  هک  یـسک  ندرک  یهن  رما و  هنرگ  دوش و  هتخانـش  راتخم  يدوجوم  ناونع  هب  ناسنا  هک  تسا  لوبق  لـباق  یتروص  رد 

.تسین یقطنم  لوقعم و  يرما  درادن ، دوخ  زا  يا  هدارا 

ءایبنا لاسرا  و :

تعیبط لماوع  روهقم  دراد و  باختنا  ییاناوت  تسا و  دازآ  يدوجوم  ناسنا  هک  تسا  راوتسا  لصا  نیا  رب  ینامسآ  نایدا  مامت  يانبم 
ناسنا دروم  رد  رایتخا  لـصا  نتفریذـپ  هناـشن  تیبرت  میلعت و  هاگتـسد  هنوگره  هکلب  ناـیدا و  دوجو  ینعی  تسین ؛ تعیبط  ءارواـم  اـی 

لیلد دوخ  دنیامن  یم  یفرعم  يدـبا  تداعـس  هیاپ  ار  نآ  دـننک و  یم  توعد  حـلاص  لمع  نامیا و  هب  اب  مدرم  ناربمایپ  هک  نیا  .تسا 
تروص نیا  ریغ  رد  اریز  تسا ؛ هدـش  هتخانـش  راـیتخا  بحاـص  يدوجوم  ناوـنع  هب  ناـسنا  یحو ، بتکم  رد  هکنیا  رب  تسا  ینـشور 

.دوش یم  یقلت  هدوهیب  وغل و  يراک  ءایبنا  توعد 

تیاده یساپسان ، رکش و  شیامزآ ، ءالتبا و  تیلوئسم ، دهعت و  نوچمه  یمیهافم 
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.دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  موهفم  ًالماک  رایتخا  ضرف  نودب  دنراد ، دوجو  ینید  میلاعت  رد  هک  تلالض و ...  و 

لدع هاگدید ، نیا  رد  .دـنهد  تبـسن  ادـخ  هب  زین  ار  ناگدـنب  هانگ  دـنراچان  ناسنا ، لاعفا  رد  شیوخ  يربج  هاگدـید  اب  فوصت  لها 
، ناگدـنب يرابجا  ناهانگ  رطاخ  هب  سپـس  دـنک و  روبجم  هانگ  هب  ار  ناگدـنب  دـنوادخ  هک  ینامز  اریز  دور ؛ یم  لاؤس  ریز  زین  یهلا 

هتساوخان ای  هتـساوخ  دنراد  هدیقع  ربج  هب  هک  یناسک  نیاربانب  هللااب ؛) ذوعن   ) تسا ملاظ  دنوادخ  هک  تفگ  دیاب  دنک  تازاجم  ار  نانآ 
! تسا هزنم  كاپ و  اوران ، ياه  تبسن  نیا  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دننک  یم  راکنا  ار  ادخ  تلادع 

دنچ ره  دنناد ؛ یم  ناسنا  دوخ  ار  ناهانگ  لعاف  شیوخ ، نانخس  رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  میرک و  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
: هنومن يارب  تسا ؛ ناسنا  ناهانگ ، لعاف  اما  دوش  یم  بکترم  ار  ناهانگ  یهلا ، تردق  ورین و  اب  ناسنا 

(1) ساَّنلا ) يِدیَا  تَبَسَک  اِمب  ِرحَبلا  ِّرَبلا َو  ِیف  ُداسَفلا  َرَهَظ  )

.تسا هدش  راکشآ  دنا  هداد  ماجنا  مدرم  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  ایرد  یکشخ و  رد  داسف ،

(2) نوُمَلعَت ) ام ال  ِهللا  یلَع  َنُولوُقَتَأ  ِءاشحَفلِاب  ُُرمأَی  َهللا ال  َّنِإ  ُلق  اِهب  انَرَمَا  ُهللا  انَءابأ َو  اهیَلَع  اندَجَو  اُولاق  ًهَشِحاف  اُولَعَف  ذِإ  (َو 

! تسا هداد  روتـسد  نآ  هب  ار  ام  دنوادخ  میتفای و  لمع  نیا  رب  ار  دوخ  ناردپ  دنیوگ : یم  دـنهد  یم  ماجنا  یتشز  راک  هک  یماگنه  و 
!؟ دیناد یمن  هک  دیهد  یم  تبسن  ادخ  هب  يزیچ  ایآ  دهد ! یمن  نامرف  تشز  راک  هب  زگره )  ) دنوادخ وگب :

: دندومرف ُهَیِصعَملا )؟ ِنَّمِم   ) تسیک بناج  زا  تیصعم  هکنیا  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

، ُهنِم تَسَیل  ِهللا َو  َنِم  َنوُکَت  نَأ  امِإ  ٍثالَث : َيَدحِإ  نِم  اُولَخت  ِتاِئیَّسلا ال  َّنِإ 

270 ص :

هیآ 41. مور ، هروس  - 1
هیآ 28. فارعا ، هروس  - 2

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 299 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_270_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_270_2
http://www.ghaemiyeh.com
http://www.ebnearabi.com
www.ebnearabi.com


َکیرَّشلا َِملظَی  نَأ  ِّيوَقلا  ِکیرَّشِلل  یغَبنَی  الَف  ِدبَعلا ، َنِم  ُهنِم َو  َنوُکَت  نَأ  اّمِإ  َو  َبِکَترَی ؛ ام ال  یلَع  َدبَعلا  َبِّذَُعی  نَأ  ِمیرَکِلل  یغَبنَی  الَف 
(1) ِدبَعلا ؛ ِبنَِذبَف  َبَقاع  نِإ  ِهِدوُج َو  ِهِمَرَِکبَف َو  افَع  نِإَف  ُهنِم  َیِه  ِدبَعلا َو  َنِم  َنوُکَت  نَأ  اّمِإ  َو  َفیعَّضلا ؛

هدـشن بکترم  هک  یهانگ  رطاخ  هب  ار  هدـنب  هک  تسا  میرک  يالوم  زا  رود  نیا  تسادـخ و  بناج  زا  ای  تسین : جراخ  تلاـح  هس  زا 
کیرش هب  يوق  کیرش  هک  تسین  هدیدنسپ  مه  زاب  دریذپ ، تروص  هدنب  دنوادخ و  تکارـش  هب  هانگ  نیا  رگا  .دیامن و  باذع  تسا 

رگا لاح  .دـنک  یم  هانگ  دـنوادخ  تلاخد  نودـب  هک  تسوا  دوخ  دـشاب و  یم  دـبع  بناج  زا  طقف  هانگ  نیاربانب  دـنک ؛ ملظ  فیعض 
.تسا هدومن  لمع  مرک  ششخب و  هب  دنک  وفع  ار  وا  رگا  تسوا و  هانگ  رطاخ  هب  دنک  باذع  ار  وا  دنوادخ 

زاوها یلاها  يارب  یلـصفم  همان  رایتخا ، ربج و  نوماریپ  یتاهبـش  عفر  لدـع و  تابثا  ضیوفت و  ربج و  ّدر  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
: تسا هدمآ  هلاسر  نیا  زا  یتمسق  رد  .دنیامرف  یم  بوتکم 

؛...  اِهب انَدَّبَعَت  ُهللا َو  اَنَکَّلَم  یتَّلا  ِهَعاِطتسِإلِاب  ِراِبتحِإلا  ُناِحتمِإلا َو  َوُه  َو  ِنیََتلِزنُملا » َنَیب  ٍَهلِزنَِمب   » ِلوُقَن اَّنَِکل  ٍضیوفَت  ٍربَِجب َو ال  ُنیِدَن  اَنـَسل 
(2)

هب دـنوادخ  شیامزآ  ناـحتما و  زا  تسا  تراـبع  هک  میراد  داـقتعا  زیچ  ود  نآ  نیب  يزیچ  هب  هکلب  میتسین ، دـقتعم  ضیوفت  ربج و  هب 
 ... . تسا هتشامگ  تدابع  هب  ار  ام  نآ  هب  تسا و  هداد  ام  هب  دنوادخ  هک  یناوت  هلیسو 

: تسا لیذ  هفیرش  هیآ  تسا ، ناسنا  لاعفا  لعاف  دنوادخ  هک  اعدا  نیا  تابثا  يارب  نافرع  فوصت و  لها  ۀلدا  نیرتمهم  زا  یکی 

(3) یمَر ) َهللا  َّنکل  َتیَمَر و  ذإ  َتیَمَر  ام  (َو 
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! تخادنا ادخ  هکلب  یتخادنا ؛ اهنآ ) تروص  هب  گنس  كاخ و  هک  ربمایپ  يا   ) يدوبن وت  نیا  و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ردب  زور  رد  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  تیاور  رد  مییوگب  دـیاب  دوش  حـضاو  هیآ  نیا  يانعم  هکنآ  يارب 
ربمایپ درک و  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  .هدب  نم  هب  رادرب و  نیمز  زا  ار  هزیر  گنـس  كاخ و  زا  یتشم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ملس 
ییاسآ هزجعم  رثا  راک  نیا  هک  دنا  هتشون  داب و  هایس  تشز و  ناتیور  هوجولا » تهاش   » دومرف درک و  باترپ  ناکرشم  يوس  هب  ار  اهنآ 
هزجعم ریثأت  .داد  تسد  نانمـشد  همه  هب  نآ  زا  یتشحو  تخیر و  ورف  نانمـشد  مشچ  رد  هزیر  گنـس  رابغ و  درگ و  نآ  زا  تشاد و 

هیحان زا  لمع  نیا  ریثأت  تسا  ملسم  .دش  نانمـشد  هیحور  تسکـش  بجوم  نادهاجم و  هیحور  تیوقت  ثعاب  ربمایپ  لمع  نیا  ياسآ 
لعف هکنآ  هن  نآ ، ریثأت  رابتعا  هب  تسا ]  ] هدش هداد  تبسن  ادخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یمر »  » اذهل دوب  ملاع  راگدرورپ 

.دشاب (1) ادخ  لعف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يرایتخا 
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.تسا یهلا » قباـس  ملع   » ههبـش دـننک  یم  حرطم  ربج  هب  هدـیقع  نارادـفرط  هک  یتاهبـش  زا  یکی  ص 116 . ج 7 ، هنومن ، ریـسفت  - 1
؛ دنک یم  كرت  ار  يراک  هچ  دهد و  یم  ماجنا  ار  يراک  هچ  هدنیآ  رد  یمدآ  هک  دناد  یم  شیپ  زا  ادخ  تسا : نیا  ههبش  نیا  هدیکچ 

دنوادـخ رگا  رگید  ترابع  هب  تسا ؛ لهج  هب  یهلا  ملع  لّدـبت  مزلتـسم  یجراخ  تیعقاو  اب  یهلا  ملع  تقباـطم  مدـع  رگید ، يوس  زا 
ار لمع  نامه  نامز ، نامه  رد  صخش  نامه  رگا  اما  دهد ؛ یم  ماجنا  ار  یصاخ  لمع  یـصاخ ، نامز  رد  یـصاخ  صخـش  هک  دنادب 
رد تسا  هتـشادن  تقباطم  تیعقاو  اب  تسا  هدوب  یهلا  ملع  رد  هچنآ  دوش و  لـهج  هب  لیدـبت  ادـخ  ملع  دـیآ  یم  مزـال  دـیوگ ، كرت 

یلزا ملع  .دـشاب  هتـشاد  ملع  تسه  هک  نانچنآ  ناسنا  لاعفا  هلمج  زا  يا  هدـیدپ  هثداح و  ره  هب  هک  دراد  اـضتقا  یهلا  ملع  هک  یلاـح 
مه یسک  دناد و  یم  لزا  زا  دنوادخ  هک  دنهدب  ماجنا  ار  يراک  نامه  ًاترورض  ناسنا  دارفا  هک  دوش  یم  ببس  رشب  لاعفا  هب  دنو  ادخ 

مروخ و یِم  نم  تسا : هدمآ  مایخ  هب  بوسنم  رعـش  رد  هک  تسا  يا  ههبـش  نامه  نیا  .تشاد  دـهاوخن  ار  ملع  نیا  زا  فلخت  تردـق 
ادـخ ملع  مروخن  یم  رگ  *** تسناد یم  لزا  قح ز  نم  ندروخ  یِم  دوب  لهـس  وا  دزن  هب  ندروخ  یم  *** دوب لـها  نم  وـچ  هک  ره 

رایتخا اب  ام  هک  دـناد  یم  لزا  نامه  زا  یلو  تسا ؛ هاگآ  لزا  زا  اـم  لاـعفا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  تسرد  - 1 خساپ : دوب  لهج 
نایمدآ لامعا  رب  شیپ  زا  دـنوادخ  هک  تسین  یکـش  هکنیا : حیـضوت  .لیمحت  ربج و  يور  زا  هن  داد  میهاوخ  ماجنا  ار  لـعف  نیا  دوخ 

نآ نودب  هن  تسا  نآ  دویق  تایـصوصخ و  همه  اب  هارمه  ناسنا  لعف  تسا ، طبـض  تبث و  دـنوادخ  ملع  رد  هچنآ  یلو  دراد ، یهاگآ 
، دوش یم  طوبرم  نآ  لعاف  هب  زین  يا  هراپ  ددرگ و  یم  زاب  یناکم  ینامز و  ياه  یگژیو  هب  تایصوصخ  نیا  زا  یخرب  .تایـصوصخ 
: هکنیا يانعم  نیاربانب ، .دوش  ماجنا  لاعفا  هنادازآ ، شنیزگ  هیاپ  رب  رایتخا و  رس  زا  هک  تسا  نآ  يرایتخا  لاعفا  تایـصوصخ  زا  یکی 

ناکم نامز و  رد  صاخ  یصخش  دناد  یم  ادخ  : » هک تسا  نآ  دنز .» یم  رـس  ناسنا  زا  يرایتخا  لعف  هک  دراد  یهاگآ  شیپ  زا  ادخ  »
يرایتخا عوقو  هب  ادـخ  ملع  رگا  ینعی  .دـهد ؛» یم  ماجنا  ار  راک  نآ  يربج ، تروص  هب  هن  شیوخ و  راـیتخا  زا  يریگ  هرهب  اـب  ینیعم 

ناسنا زا  لـعف  رودـص  تلع  یهلا  قباـس  ملع  .تفرگ 2 - دـهاوخ  ماـجنا  راـیتخا » رـس   » زا متح  هب  لـعف  نآ  دریگ ، قلعت  صاـخ  یلعف 
ًالثم هک  دـناد  یم  تسا و  هاـگآ  یبوخ  هب  دوخ  نازومآ  شناد  یـسرد  تیعـضو  هب  تبـسن  یملعم  دـینک : هجوت  ریز  لاـثم  هب  .تسین 

تـساجنیا لاؤس  لاح  .دـش  دـهاوخ  هزوفر  هطوبرم  سرد  رد  ًالثم  ای  تفرگ و  دـهاوخن  یبوخ  هرمن  لاس  نایاپ  رد  زومآ  شناد  نالف 
ملعم ملع  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  زومآ  شناد  نآ  تیقفوم  مدع  ای  تیقفوم  بجوم  صاخ ، زومآ  شناد  نیا  تیعـضو  هب  ملعم  ملع  ایآ  هک 
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رایـسب هلأسم  کی  نیا  اـی ؟...  شدوخ و  ندـناوخن  سرد  اـی  تسا ؟ هدوب  يو  ندـش  دودرم  بجوم  زومآ ، شناد  سرد  تیعـضو  هب 
ناـسنا لاـمعا  رد  ربـج  بجوم  دـنوادخ  یلزا  ملع  هک  دـبای  یم  شیوـخ  نادـجو  هب  هعجارم  اـب  سک  ره  هک  تسا  یهیدـب  نشور و 

خساپ .دشاب 3 - یمن  ناسنا  يرایتخا  لعف  رودص  تلع  دنوادخ  ملع  ًالوصا  هک  تسا  حضاو  رایـسب  عوضوم  کی  نیا  دوب و  دهاوخن 
مدع رد  یتلاخد  هن  نآ و  داجیا  بجوم  هن  تسا  عوقو  لاح  رد  نونکا  هک  یلعف  عوقو  هب  یسک  ملع  هک  تسا  نیا  ههبش  نیا  هب  رگید 

نآ رگ  هراظن  زین  امـش  دشاب و  یم  هوک  نییاپ  هب  هوک  هلق  زا  طوقـس  لاح  رد  یگنـس  نآلا  دـینک  ضرف  ًالثم  دوش ؛ یم  لعف  نآ  ماجنا 
ینعی تسین ؛ نآ  طوقس  بجوم  گنس  طوقس  هب  امش  ملع  نیا  یلو  .دیراد  ملع  گنس  نیا  طوقـس  هب  رـضاح  لاح  رد  ینعی  دیتسه ؛

هک میناد  یم  دـییامرف : هجوت  ثحب  عوضوم  هب  لاح  .درادـن  لعف  نآ  ماجنا  رد  يریثأت  دوش  یم  ماجنا  لاح  نامز  رد  هک  یلعف  هب  ملع 
نامز هچ  دشاب و  هدنیآ  هب  طوبرم  هچ  تسا  رـضاح  دنوادخ  دزن  رد  زیچ  همه  ینعی  دـشاب ؛ یمن  ناکم  نامز و  رد  روصحم  دـنوادخ 

هک یعیاقو  تسا و  مولعم  دنوادخ  يارب  رضاح  لاح  رد  همه  هدنیآ  لاح و  هتشذگ ، ینعی  دشاب ؛ هتشذگ  هب  طوبرم  هدش و  يرپس  نآ 
لثم دتفیب  قافتا  دعب  لاس  اهدص  ًالثم  تسا  رارق  هک  یلعف  نیاربانب  تسا ؛ رضاح  دنوادخ  دزن  کنیا  مه  داتفا  دهاوخ  قافتا  هدنیآ  رد 
يارب هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ و  میتفگ  هک  روطناـمه  اریز  تسا ؛ نداـتفا  قاـفتا  لاـح  رد  دـنوادخ  روضح  رد  هکنیا  مه  هک  تسا  نیا 

ملع لعف  نیا  نداتفا  قافتا  هب  ام  هکنیا  هب  لاح ، ناـمز  رد  یلعف  نتفرگ  ماـجنا  هک  دـش  ناـیب  زین  رگید  فرط  زا  .تسا  یکی  دـنوادخ 
نیمه هب  .دوش  یمن  لعف  ماجنا  بجوم  درادـن و  يریثأت  نآ  عوقو  مدـع  ای  ماجنا  رب  ام  ماجنا  رب  ام  ملع  نیا  درادـن و  یطاـبترا  میراد ،

رگا مینک : یم  نایب  رت  نشور  ار  بلطم  یلاثم  رکذ  اب  .دوش  یمن  ام  زا  لعف  رودـص  بجوم  زین  ام  لاعفا  هب  یهلا  قباس  ملع  مه  بیترت 
ًافرـص مه  رظان  نآ  دـشاب و  هتـشاد  جراخ  هب  یکچوک  هنزور  طقف  قاتا  نیا  دـشاب و  سوبحم  قاتا  کی  رد  يرظاـن  هک  دـینک  ضرف 

قاتا و نیا  ربارب  زا  رگیدـکی  هب  هب  لصتم  ياه  نگاو  اـب  يراـطق  رگید  فرط  زا  دـنک و  رظن  نوریب  هب  دودـحم  ۀـنزور  نیا  زا  دـناوتب 
دوخ نامشچ  يولج  رد  ار  راطق  زا  یکچوک  شخب  طقف  هنزور ، زا  ندید  ماگنه  رد  رظان  نیا  هک  تسا  حضاو  دنک ، روبع  نآ  هنزور 
دیاب تروص  نیا  رد  .دـشاب  هتـشاد  دوخ  يور  شیپ  رد  اج  کی  ار  راطق  همه  هک  تسین  رداـق  و  نگاو ) کـی  ًلاـثم   ) تشاد دـهاوخ 
علطم ناشتایـصوصخ  زا  دنیبب و  ار  اهنآ  وا  ات  دننک  روبع  وا  نامـشچ  يولج  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  راطق  ياه  نگاو  هک  دوش  رظتنم 

در هدرک و  روبع  هک  ار  ییاـه  نگاو  لاـح و  ناـمز  مکح  شیارب  دراد ، رارق  وا  مشچ  ربارب  رد  هک  ینگاو  یتیعـضو  نینچ  رد  .ددرگ 
يرگید رظان  رگا  اما  دوش ؛ یم  بوسحم  هدنیآ  نامز  دنا ، هدیسرن  وا  دید  رظنم  هب  زونه  هک  ار  ییاه  نگاو  هتشذگ و  نامز  دنا ، هدش 

اج کی  ار  اه  نگاو  همه  هک  تسا  حضاو  دـنک ، هاگن  راطق  هب  الاب  زا  دوش و  امیپاوه  راوس  دودـحم  قاتا  نآ  رد  هتفرگ  رارق  ياج  هب 
اه نگاو  همه  هتشادن و  یموهفم  وا  يارب  هدنیآ  هتـشذگ و  ياه  نگاو  لوا ، رظان  نآ  فالخرب  تشاد و  دهاوخ  دوخ  يور  شیپ  رد 

عضو هب  ات  دننک  روبع  وا  نامشچ  يولج  زا  یکی  یکی  اه  نگاو  هک  درادن  زاین  رگید  وا  ینعی  درک ؛ دهاوخ  هراظن  رضاح  لاح  رد  ار 
نامز و راوید  راهچ  رد  هک  ام  يارب  .دشاب  هتشاد  رظن  ریز  ار  اه  نگاو  همه  عاضوا  دناوت  یم  دحاو  نآ  رد  هکلب  دوش ؛ انـشآ  کی  ره 
ینعم و هدـنیآ  هتـشذگ و  مینک ، یم  رظن  ناهج  ثداوح  هب  هناـگ ) جـنپ  ساوح   ) یکچوک هنزور  قیرط  زا  طـقف  میـسوبحم و  ناـکم 

مکح دنا  هدماین  زونه  هک  ار  ییاهنآ  هتشذگ و  مکح  ام  يارب  دنا  هدرک  روبع  ام  نامشچ  ولج  زا  هک  یعیاقو  هجیتن  رد  دراد و  موهفم 
تسین و روصحم  ناکم  نامز و  هریاد  رد  هک  لاعتم  راگدرورپ  اما  دبای ؛ یم  قادصم  ام  دروم  رد  دعب  لبق و  ًاتعیبط  دنراد و  ار  هدـنیآ 

دبا ات  لزا  زا  ار  یتسه  یمامت  وا  .تسانعم  یب  هدـنیآ  هتـشذگ و  وا  يارب  رگید  تسا  یتسه  ملاع  ّلک  رب  فرـشم  اهنآ و  قلاـخ  دوخ 
دنوادخ يارب  تسا ، حرطم  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناونع  هب  ام  يارب  هک  یثداوح  مامت  رگید  ترابع  هب  دراد و  دوخ  يور  شیپ  رد  اجکی 

یلزا ملع  یهاگآ و  اذل  تسین ؛ قداص  وا  ملع  دروم  رد  انعم  چیه  هب  دـعب  لبق و  هجیتن ، رد  دوش و  یم  بوسحم  لاح  نامز  مکح  رد 
، رـضاح لاح  رد  وا  هک  تسا  نیا  دننام  ًاقیقد  ناسنا  لاعفا  هب  دنوادخ  یلزا  ملع  نیاربانب  تسا ؛ رـضاح  لاح  رد  وا  یهاگآ  نیع  ادخ 
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یلعف عوقو  ای  یـسک و  راتفر  لامعا و  هب  لاح  نامز  رد  دوجوم  کی  ملع  میتفگ ، هک  روط  نامه  تسا و  رـشب  لامعا  رب  رظان  هاگآ و 
تاحیضوت اب  .دش  دهاوخن  ربج  بجوم  زین  دنوادخ  ملع  ددرگ ، یمن  لعف  نآ  داجیا  ای  صخـش و  راتفر  رد  ربج  بجوم  هجو  چیه  هب 

هنایارگ ربج  دیاقع  هب  لیامتم  دوخ ، تیـصعم  هانگ و  صوصخ  هب  لاعفا  هیجوت  يارب  هک  يدارفا  تسا  صخـشم  ًالماک  قوف  لئالد  و 
دبای یم  يرایتخا  لاعفا  تایعقاو و  زا  ام  نادجو  هک  هچنآ  رب  هتفر و  اطخ  هب  ًالماک  دننک ، یم  هناهب  ار  یهلا  قباس  ملع  دنا و  هدیدرگ 

هک مینک  یم  نادـجو  میبای و  یم  مینک ، یم  رظن  دوخ  نورد  هب  یتقو  یهیجوت  هنوگ  ره  زا  رودـب  ًاعقاو و  اـم  .دـنا  هدراذـگ  شوپرس 
هتـشادن ام  میمـصت  رد  یتلاخد  چیه  یهلا  قباس  ملع  تسا و  هدوب  ام  دوخ  باختنا  رایتخا و  اب  ًالماک  تسا ، هدز  رـس  ام  زا  هک  یهانگ 

لزغ ظفاح ، ناوید   ) تسا نم  هانگ  وگ ، شاب و  بدا  قیرط  رد  وت  *** ظفاح ام ، رایتخا  دوبن  هچ  رگا  هاـنگ  دـیوگ : یم  ظـفاح  .تسا 
: دنوادخ رایتخا  هدارا و  دروم  رد  هفسالف  رظن  .دیدرگ  صخشم  هدیقع  نیا  ندوب  طلغ  قوف ، تاحیضوت  هب  هجوت  اب  هک  ص 76 ) ، 53
رد تقد  اب  دوش و  یمن  طابنتـسا  ناـسنا  ندوب  روبجم  زج  يزیچ  فیرعت ، نآ  زا  اـهنآ  ریـسفت  ناـسنا و  راـیتخا  زا  هفـسالف  فیرعت  زا 

هدارا و زا  ناـشیا  هک  یفیرعت  اـهنت  هن  نآ ، زا  رتارف  .دـسر  یم  ماـشم  هب  ربـج  يوب  یبوخ  هب  ناـسنا ، تیرح  راـیتخا و  زا  اـهنآ  ریباـعت 
فیرعت .دشک  یم  ریوصت  هب  ار  رطـضم  روبجم و  ییادخ  هکلب  دنک ، یمن  تابثا  ار  دـنوادخ  تیرح  دـننک  یم  هئارا  دـنوادخ  تیرح 

ءاش نإ  : - لوا تسا : یطرـش  هلمج  ود  لماش  الاب  فیرعت  لعفی » مل  ءاـشی  مل  نإ  لـعف و  ءاـش  مل  نإ  : » تسا نینچ  راـیتخا  زا  هفـسالف 
شنداد ماجنا  سپ  تسا  بجاو  شنتساوخ  ینعی  .تسا  هیـشملا  بجاو  دنوادخ  هک  دنیوگ  یم  سپـس  .دنک  یم  دهاوخب  رگا  لعف - 

نتـساوخن هک  دـنیازفا  یم  هلمج  نیا  حیـضوت  رد  دـعب  دـهد و  یمن  ماجنا  دـهاوخن  رگا  لـعفی -  مل  ءاـشی  مل  نإ  مود - : .بجاو  مه 
الاـب حیـضوت  هب  هجوت  اـب  .تسا  عنتمم  رما  نیا  دـهاوخن و  ار  شلعف  ماـجنا  دـنوادخ  هک  تسا  نکمم  ریغ  ینعی  تسا  عنتمم  دـنوادخ 

؛ تسا عنتمم )  ) رفص لعف  ندادن  ماجنا  رد  وا  نتساوخ  لامتحا  و  هیشملا ) بجاو   ) تسا دص  رد  دص  لعف  ماجنا  رد  دنوادخ  نتساوخ 
دـص رد  دص  هک  يا  هدارا  زا  هنوگچ  هک  تسا  نیا  قوف  هیرظن  دقن  رد  هجوت  لباق  فیرظ و  هتکن  .دنکن  قلخ  هک  درادـن  ناکما  ینعی 

نکمم ریغ  شندادن  ماجنا  سکعرب  ای  دشاب و  بجاو  دص  رد  دص  لعف  ماجنا  رگا  دوش ؟ یم  طابنتـسا  رایتخا  دصرد ، رفـص  ای  تسا 
؛ دهد ماجنا  ار  شلعف  دیاب  ًامتح  هک  رطـضم  روبجم و  تسا  ییادخ  هفـسلف  يادخ  تقیقح  رد  دهد و  یمن  ینعم  رایتخا  رگید  دـشاب ،

تاحالطـصا رد  تقد  اب  هنرگ  دراد و  هتـسارآ  يرهاظ  اهنت  دـننک  یم  هئارا  هدارا  رایتخا و  تیرح و  زا  هفـسالف  هک  یفیرعت  نیارباـنب 
دنوادخ رارطضا  ربج و  حوضو  هب  دنراد  عانتما  بوجو و  مات و  تلع  تیلع ، لصا  تیشم ، ریظن  ییاه  هژاو  زا  هک  یفیراعت  یفـسلف و 
تالمج درادن و  انعم  طرش  رگید  لاعتم  دنوادخ  تیشم  ندوب  بجاو  هب  هجوت  اب  تقیقح  رد  .دوش  یم  طابنتسا  شا  لاعفا  رد  لاعتم 

؛ دوش یم  طابنتـسا  دوخ  لاعفا  قلخ و  رد  دـنوادخ  ندوب  روبجم  زین  یفـسلف  تیلع  لصا  زا  .تسا  ینعم  یب  تسرداـن و  قوف  یطرش 
تقلخ نوچ  دوش و  رداص  وا  زا  یخارت  گنرد و  ندوب  لولعم  تسیاـب  یم  تسا ، هماـت  تلع  دـنوادخ  نوچ  تیلع ، لـصا  قبط  اریز 

همه نیاربانب  تسا ، لعف  رودـص  تلع  ملع ، نیا  تسا و  دـنوادخ  ملع  ینعی  ینابر  فیرـش  ماظن  قبط  رب  ناکما  ملاـع  ینعی  دـنوادخ 
نیا رد  ینعی  تسین ؛ رادرب  رییغت  تسا و  هدش  بوکخیم  دوخ  صوصخم  ياج  رد  یملع  صخشم  ماظن  ساسارب  یتسه  ملاع  رد  زیچ 

(. 307 صص 323 -  ج 6 ، هعبرا ، رافسا   ) .ناسنا مه  تسا و  روبجم  دنوادخ  همه  تسا  تیلع  ساسارب  هک  ماظن 
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یبرع نبا  نافرع  رد  هتباث  نایعا  - 18

.دشاب (1) یم  یهلا » تاذ  تاماقم   » نینچمه و  هتباث » نایعا   » ثحب یبرع ، نبا  نافرع  ثحابم  نیرت  مهم  زا  یکی 

277 ص :

هدرک عضو  ار  هتباث » نایعا   » حالطصا هک  تسا  یمالسا  دنمشیدنا  نیتسخن  یبرع ، نبا  ایوگ  دسیون : یم  يریگناهج  نسحم  رتکد  - 1
شراک هلابند  شراکفا  ناحراش  ناعبات و  يو ، زا  سپ  تسا ؛ هدرتسگ  عیسو  یباب  نآ ، رد  ثحب  يارب  شفوصت  یفـسلف و  رکفت  رد  و 

شناوریپ یبرع و  نبا  نافرع  رد  هتباث ،» ناـیعا   » .دـنا هتخادرپ  يرتشیب  طـسب  حرـش و  هب  هتفرگ ، ثاـحبا  ریاـس  دـننام  ثحب  نیا  رد  ار 
هدوب تباث  قح  ملع  رد  لازآ  لزا  زا  هک  تسایـشا  یملع  تروص  رگید ، نایب  هب  و  قح ، ملع  رد  تسایـشا  تایهام  تاوذ و  قیاقح و 

، یبرع نبا  نافرع  ص 371 .) یمالـسا ، نافرع  هتـسجرب  هرهچ  یبرع  نبا  نیدلا  یحم   ) .دنام دهاوخ  تباث  نانچمه  زین  دابآ  دـبا  ات  و 
دـنام و یم  شیاـفتخا  قـالطا و  رد  یلاـعت  قح  رگا  يو  رظن  رد  تسا ؛ یهلا » یلجت  ینیب  ناـهج   » يو ینیب  ناـهج  و  یلجت » ناـفرع  »

ملع رد  نایعا  روهظ  ثعاب  قح  یلجت  هصالخ  .دمآ  یمن  دوجو  هب  ملاع  دنتفای و  یمن  دوجو  روهظ و  هتباث » نایعا  ، » دـش یمن  یلجتم 
بیغ تروص  رد  ینعی  ایشا ؛ هب  وا  نایرس  روهظ و  مدع  قح و  یلجت  مدع  تروص  رد  نیاربانب  تسا ؛ جراخ  رد  اهنآ  ماکحا  دوجو  و 

هک یبـیغ » یملع  یلجت   » لوا تسا : هنوـگ  ود  هب  قـح  یلجت  ص 373 .) ناـمه ،  ) .داد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ياـنعم  ماـمت  ناـهج  وا ،
« هتباث نایعا   » تروص رد  قح  روهظ  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا ، هتـشگ  ریبعت  سدقا » ضیف   » هب هدش و  هدـناوخ  زین  یّبح » یتاذ  یلجت  »

نایعا  » راثآ ماکحا و  هب  قح  یلجت ، نیا  رد  تسا ؛ هدـش  هدـیمان  سدـقم » ضیف   » هک يدوجو  يدوهـش  یلجت  مود  .ملع  ترـضح  رد 
اب هک  تسا  یتالامک  رهظم  لوا و  یلجت  رب  بترتم  یناث  یلجت  .دـبای  یم  دوجو  جراخ  ملاـع  نیا  هجیتن ، رد  دوش و  یم  رهاـظ  هتباـث »

بـسح هب  و  یتاذ » یلجت   » هب تسخن  یلاعت  قح  هکنیا  رگید ، نایب  هب  .تسا  هدش  جردنم  نایعا  تادادعتـسا  تایلباق و  رد  لوا  یلجت 
بیترت نیا  هب  تخاس و  نایامن  نایعا  گنر  هب  ملع  هبترم  رد  ار  دوخ  تفای و  یلجت  تایلباق  تادادعتـسا و  تروص  هب  سدقا » ضیف  »

ربارب ناـیعا  راـثآ  ماـکحا و  هب  سدـقم ،» ضیف   » بسح هب  نآ  زا  سپ  دوـمرف ، لوزن  تیدـحاو »  » ترـضح هب  تیدـحا »  » ترـضح زا 
زا لوبقم  مه  و  سدقا » ضیف  : » تسوا ضیف  زا  لباق  مه  سپ  دروآ ، دـیدپ  ار  ملاع  نیا  دیـشخب و  یتسه  اهنآ  تایلباق  تادادعتـسا و 

یلجت سدـقم » ضیف   » تسا و نایعا  روهظ  ثعاـب  هک  تسا  قح  یتاذ  یلجت  سدـقا » ضیف   » نیارباـنب سدـقم .» ضیف  : » تسوا ضیف 
، نامه  ) .تسوا ضیف  تکرب  زا  قح و  یلجت  رثا  ملاع ، دوجو  هصالخ  .تسا  نایعا  راـثآ  ماـکحا و  دوجو  ثعاـب  هک  تسوا  يدوجو 

(. صص 373 و 374
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روـص رگید  تراـبع  هب  و  تسا » یلاـعت  قـح  ملع  رد  تاـنکمم  قیاـقح   » ياـنعم هب  يو  ناـعبات  یبرع و  نبا  تاـملک  رد  هتباـث  ناـیعا 
یلاجم هکلب  تسین ؛ یهلا  دوجو  زا  لقتسم  ناشدوجو  هک  اریز  جراخ ؛ رد  هن  تسا  یهلا  ملع  رد  ناشتوبث  هتباث ، نایعا  ینعی  تانکمم 

.دوش یم  رهاظ  هنیآ  رد  یئرم  روص  هک  روط  نامه  دوش ، یم  رهاظ  اهنآ  رد  تاذ  هک  تسا  قح  تاذ 

اهنآ تآرم  قح  دوجو  هکنآ  مود  دنشاب ، قح  ءامسا  قح و  تافـص  قح و  دوجو  يایارم  هکنآ  لوا  تسا : رابتعا  ود  هتباث  نایعا  يارب 
، نآ ددـعت  هب  تسا  ددـعتم  نایعا و  يایارم  رد  تسا  نیعتم  هک  يدوجو  هب  رگم  جراخ  رد  دوش  یمن  رهاظ  لوا  رابتعا  هب  سپ  دـشاب ؛

دوجو تسین و  چـیه  نایعا  ریغ  دوجو ، رد  مود  رابتعا  هب  و  تسین ...  چـیه  جراخ  رد  قح  دوجو  زا  ریغ  راـبتعا  نیا  ياـضتقم  هب  سپ 
.لالج (1) لامج و  تاقدارس  بیغ و  هدرپ )  ) قتت يارو  زا  رگم  تسین  رهاظ  یّلجتم و  تسا و  بیغ  رد  تسا  نایعا  تآرم  هک  قح 

: تسا نینچ  لوا  رابتعا  زا  افرع  لیصفت  حرش و 

: دنک یم  روهظ  یلجت و  هنوگ  ود  تسا  قلطم  بیغ  تقیقح و  هک  تاذ  تاماقم  زا  یلاعت  قح 

ُتنُک  » یسدق ثیدح  بجوم  هب  دنمان و  یم  سدقا » ضیف   » ار نآ  هک  لوا  یلجت 

278 ص :

ص 38. هنونکم ، تاملک  یناشاک ، ضیف  نسحم  الم  زا  لقن  ص 280 ؛ ج 2 ، عیشت ، فراعملا  هریاد  - 1
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هتباث و نایعا  روص  هب  یلاعت  قح  روهظ  زا  تسا  تراـبع  تسا ، هدـش  هدـناوخ  زین  یتاذ » یلجت   » (1) فرعُأ » نَأ  ُتبَبحًَأَـف  ًاَّیفخَم  ًازنَک 
رب ّبترت  هک  مود  یلجت  رد  .دوش  یم  لـصاح  یلاـعت  قـح  ملع  رد  هتباـث  ناـیعا  یلجت ، نیا  اـب  هیملع ؛ ترـضح  رد  نآ  ياهدادعتـسا 

نیا اب  .دیآ  یم  دـیدپ  قولخم  ملاع  بیترت  نیا  هب  دـنوش و  یم  لصاح  جراخ  رد  ناشعباوت  مزاول و  اب  هارمه  نایعا  تسا ، لوا  یّلجت 
تانیعت و مه  تافص  ءامسا و  دبای ؛ یم  روهظ  هیملع  ترضح  رد  هک  تسا  قح  تافص  ءامـسا و  تانیعت  روص و  هتباث  نایعا  لیـصفت 

دوجو هب  قح و  دوجو  نیع  تسا ، یبویغلا  بیغ  یهلا و  تاذ  ماقم  زا  سپ  هک  دراد  دوجو  تیدحا  ماقم  رد  هک  دـنا  قح  تاذ  رهاظم 
.دنوش (2) یم  رهاظ  تسا ، هیملع  ترضح  تقیقح  رد  تیدحا و  ماقم  زا  سپ  هک  تیدحا  ماقم و  رد  دنادوجوم و  تاذ 

دوجو تایلجت  نیمه  هطـساو  هب  دـنک و  یم  یلجت  دـنا ، یهلا  ءامـسا  روهظ  تایلجت و  هک  هتباث  نایعا  توسک  رد  یلاعت  قح  نیاربانب 
هب هک  تسا  دوجو  کی  قح  رهاظم  نیرخآ  ات  قلطم  بیغ  زا  یلو  ددرگ ، یم  رثکتم  درادن ، هار  هجو  چیه  هب  رثکت  ددـعت و  هک  قلطم 

.تسا (3) ضحم  يرابتعا  تانیعت  نیا  هتشگ و  بتارم  هب  یمسم  تانیعت  تایلجت و  فالتخا  بسح 

تادوجوم و رثکت  هوحن  جراخ و  رد  هتباث  نایعا  ماکحا  روهظ  یگنوگچ  هتباـث و  ناـیعا  اـب  نآ  تبـسن  قح و  روهظ  تیفیک  باـب  رد 
يارب يو  ناـحراش  ناـعبات و  رثـکا  و  یبرع » نبا  ، » تسین ییوا  زج  دنتـسه و  قح  تاـیلجت  تاروهظ و  تادوـجوم  همه  ًاـتیاهن  هکنیا 

یم هدهاشم  هعبات  ینافرع  راثآ  ریاس  و  مکحلا » صوصف   » رد هک  دـنا  هدـیدرگ  تاهیبشت  لاثما و  هب  لسوتم  نهذ ، هب  انعم  نیا  بیرقت 
: هلمج زا  دوش ؛

279 ص :

نآ زا  تسا و  هدماین  ربتعم  تیاور  ناونع  هب  ام  ییاور  عبانم  زا  کی  چیه  رد  هکلب  تسا ! شودخم  دنـس و  یب  اهنت  هن  ثیدح  نیا  - 1
هکلب ربتعم ، تیاور  ناونع  هب  هن  مه  نآ  راونألا  قراشم  رد  رگم  دوش  یمن  تفای  نآ  زا  يرثا  ًالـصا  مهد  نرق  زا  لـبق  بتک  رد  رتـالاب 

.تسا هدش  لقن  َيِوُر )  ) و لیق )  ) ناونع هب  مه  عبانم  رگید  رد  تسا و  هدش  رکذ  هلوق )  ) ناونع هب 
ص 280. ج 2 ، عیشت ، فراعملا  هرئاد  - 2

ص 37. هنونکملا ، تاملک  زا  لقن  هب  نامه ، - 3
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اه هنیآ  رب  رون  شبات  لاثم  - 1

دریگ و یم  رارق  قح  دوجو  باتفآ  ربارب  رد  فلتخم  عاضوا  ریداقم و  اهگنر و  اـب  هک  تسا  ییاـه  هنیآ  نوچمه  ناـیعا  لاـثم  نیا  رد 
هب نآ  رد  دیشروخ  شیوخ ، صاخ  عاضوا  ربانب  هشیش  ره  رد  ددرگ و  یم  عاضوا  ریداقم و  ناولا و  نآ  یمامت  روهظ  أشنم  دحاو  رون 

.دیامن (1) یم  لکش  نامه 

ماج بارش و  لاثم  - 2

تسا و ماج  مادـک  دـیمهف  ناوت  یمن  رگید  دوش و  یم  یکی  یم  ماج و  گنر  یم ، يافـص  ماج و  تفاـطل  تیفافـش و  لاـمک  زا  هک 
.یم (2) مادک 

اه هنیآ  رد  هرهچ  روهظ  لاثم  - 3

تروص اـه  هنیآ  نآ  زا  کـی  ره  رد  هداد و  رارق  ار  هتباـث  ناـیعا  نوگاـنوگ  ياـه  هنیآ  شیوخ  لـباقم  رد  تسا و  یکی  هقوـشعم  هک 
.تسا (3) هدومن  ار  شیوخ 

جاوما تروص  هب  ایرد  روهظ  لاثم  - 4

تـسا قح  نامه  تسایرد و  يارب  یبابح  دـننام  یگلمج  هتباث ، نایعا  راثآ  ماکحا و  رگید  ترابع  هب  یتسه و  يایرد  ياـه  جوم  هک 
.تسا (4) هدمآرد  نایعا  راثآ  تروص  هب  هک 

فورح روص  رد  فلا  روهظ  لاثم  - 5

.دنا (5) فلتؤم  فلا  تاذ  رد  همه  دنا ، فلتخم  روص  رد  فورح  هکنیا  اب  تسا ؛ فورح  همه  شیادیپ  أشنم  فلا »  » هک

دادعا تروص  هب  دحاو  روهظ  - 6

دحاو هک  یتروص  رد  دنبای ؛ یم  ققحت  دحاو  رارکت  رثا  رد  دادعا  همه  هک  وحن  نیدب 

280 ص :

ص 182. تاعمللا ، هعشأ  یماج ، نمحرلادبع  - 1
ص 371. تاعمل ، یقارع ، - 2
ص 41. هنونکم ، تاملک  - 3

ص 67. صوصنلا ، دقن  یماج ، نمحرلادبع  - 4
ص 261. یماج ، تایعابر ، حرش  - 5
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هب قح  دوجو  دادـعا و  هلزنم  هب  زین  یجراخ  تادوجوم  ینعی  هتباث  ناـیعا  ماـکحا  راـثآ و  تسا ، ینغ  دادـعا  دوجو  زا  تاذ  ماـقم  رد 
.تسا (1) دحاو  هباثم 

: دسیون یم  یبرثی  ییحی  دیس  رتکد 

حالطـصا نیا  راب  نیتسخن  يارب  یبرع  نبا  نیدـلا  یحم  يرظن ، نافرع  ماـن  هب  یـشنیب  سیـسأت  یناـفرع و  ینیب  ناـهج  کـی  هئارا  رد 
نییبـت رد  یـساسا  لـصا  کـی  ناوـنع  هب  ًـالک  يو  بتکم  ناـحراش  ناوریپ و  فرط  زا  زین  وا  زا  سپ  هدرب ، راـک  هب  ار  هتباـث ) ناـیعا  )

قح و ملع  رد  تانکمم  قیاقح  زا  ترابع  نایعا ، هک  دـنیوگ  یم  هتباث  ناـیعا  تقیقح  ناـیب  رد  .تسا  هدـش  هتفریذـپ  ناـهج  یناـفرع 
.دنا هدمآ  دوجو  هب  نایعا  نآ  قباطم  ناکما  ملاع  قیاقح  هک  ءایشا  یملع  روص 

؟ دنا هدمآ  دوجو  هب  هنوگچ  یملع  فلتخم  ياه  تروص  یملع و  ترثک  نیا  دوخ  اما 

رد قح  یلجت  ساسارب  تیدـحا ، ماقم و  رد  دـنا ؛ قح  تافـص  ءامـسا و  همزال  نایعا  هک  دـنیوگ  یم  نایعا  شیادـیپ  هیجوت  رد  اـفرع 
موهفم و یمسا ، ره  همزال  تسا و  تافص  ءامسا و  زا  یشان  ترثک  نامه  هک  دیآ  یم  دیدپ  ترثک  یعون  تافـص ، ءامـسا و  توسک 

ملع رد  دـنا  یهلا  ءامـسا  روص  رگید  ریبعت  هب  و  دـنا ، تافـص  ءامـسا و  همزال  هک  میهافم  نیمه  هک  تسا  مسا  نآ  اب  یبسانم  تیهاـم 
.دنوش (2) یم  هدیمان  هتباث  نایعا  مان  هب  افرع  حالطصا  رد  قح ،

: دسیون یم  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دیس 

و تاذلل ، تاذ  روهظ  روضح و  نامه  رثکت ، نیا  .تسا و  تاذـلل  تاذ  روهظ  یلجت و  زا  لصاح  رثکت  دوجو ، رد  لصاح  رثکت  نیلوا 
فـشک نیع  رد  یلاـمجا  ملع   » هب نآ  زا  قـیقحت  باـبرا  هک  دـشاب  یم  تاذـلل  تاذ  روـضح  نیع  هب  تاـنیعت  هـیلک  روـهظ  روـضح و 

هک دنا ، قح  دوهشم  لیصفت  وحن  هب  هتباث ، نایعا  ینعی  هیئامـسا ، روص  هیهلا و  ءامـسا  ّهنأک  یناث ، نّیعت  رد  .دنا  هدومن  ریبعت  یلیـصفت »
ضیف زا  یشان 
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.دندوجوم بیکرت ، زا  اّرعم  اّربم و  دحاو  يدوجو  هب  دشاب ، لوا  نیعت  هک  لامجا  نآ  اب  تسا  سدقا 

لیـصفت لامجا و  نیب  لّزنت  یّلجت و  ماقم  رد  دوجو  تقیقح  کلـسم ، نیاربانب  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیا  زا  ماقم  نیا  رد  بلطم  ّرس 
هبترم نطوم و  و  قلخ ، ملاع  لامجا  عمج و  ماقم  تیدحاو ، ماقم  تیدـحاو و  ماقم  یلامجا  یعمج و  هبترم  تیدـحا  ماقم  دراد ، رارق 

.تسا تیدحا  هبترم و  لیصفت  ماقم  هینوک  بتارم  یجراخ و  ملاع  هتباث و  نایعا 

زا هیدوجو ، رهاظم  هیلک  .تسا  لوا  لقع  قرف  ماقم  لیـصفت و  ماقم  یناث  لقع  ینآرق و  یعمج و  ماـقم  لوا  لـقع  هّیلوط ، هلـسلس  رد 
هتـسیاش قح و  هب  دوبعم  دـنک  روهظ  هک  يرهظم  ره  رد  قح  .دـنا  قح  هیهانتم  ریغ  ءامـسا  رهاظم  رـصنع ، هداـم و  ملاـع  اـت  لوا  لـقع 

.تسا (1) دوبعم  هلا و  يرهظم  ره  هکنآ  هن  تسا ؛ یگدنب 

282 ص :
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هفوصتم افرع و  هاگدید  رد  ادخ  تاماقم  - 19

.دنتسه یلقع  مود  لوا و  هکلب  دنرادن ؛ ینامز  ّبترت  بتارم  نیا  .دنا  لئاق  یتاماقم  بتارم و  دنوادخ  يارب  هفوصتم 

هن تفـص ، هن  مسر و  هن  دراد ، مسا  هن  لاعتم  قح  ماقم  نیا  رد  هک  تسادـخ  نونکم » زنک   » و هیبیغ » تیوه   » لاـعتم قح  يـالعا  ماـقم 
هب تسادـخ و  هیبیغ  تیوه  ماقم  ماقم ، نیا  .دنتـسه  دـنوادخ  تاذ  رد  نجتـسم  هتباث  نایعا  ماقم  نیا  رد  رگید ؛ ناشن  چـیه  هن  لعف و 

یهاگ ًالثم  تسا ؛ مهبم  گنگ و  دوخ  هک  وه »  » زج دـیمان  ار  نآ  ناوت  یمن  مه  یمـسا  چـیه  هب  درادـن و  هار  نادـب  لـقع  هجو  چـیه 
ار يا  هولج  چـیه  وا ،»  » مییوگ یم  یهاگ  مینک  یم  یفرعم  يوق و ...  یخـس ، دنمـشناد ، لیبق  زا  ییاه  هناـشن  تافـص و  اـب  ار  یخیش 
زا یـضعب  ناسل  رد   ) دنوادخ یمـسر  یمـسا و ال  ینیعت و ال  ماقم ال  هب  تسا  يا  هراشا  طقف  دراد و  ماهبا  شدوخ  دهد و  یمن  ناشن 

نامه نیا  .دهدب (1)  شرازگ  دناوت  یمن  ماقم  نیا  زا  سک  چیه  تسا ) هدش  هدرب  مان  دنوادخ  تیدـحا  ماقم  مان  هب  ماقم  نیا  زا  افرع 
دنـشک یم  ار  رکذ  نآ  سفن  هب  یتح  یهاگ  هک  يرکذ  نامه  دوش ؛ یم  طوبرم  نآ  هب  ناش  يوق  یفخ و  رکذ  افرع  هک  تسا  یماـقم 

نامه دنزادنا و  یم  هار  وه »  » یهاگ هک  تسا  يروط  دـسر  یم  داؤف  هب  یتقو  یفخ  رکذ  .دنـشک  یم  داؤف  لد و  هب  هک  یتقو  رتالاب  و 
.دننک یم  رارکت  هک  تسا  وا »  » عابشا
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نایعا هک  تسا  تاذ  دوخ  يارب  یلاعت  قح  تاذ  تافـص  ءامـسا و  روهظ  یلجت و  هک  تسا  تیدـحاو » ماقم   » لاـعتم قح  رگید  ماـقم 
.دنوش یم  دوجوم  دنوادخ  یملع  دوجو  هب  ماقم  نیا  رد  هتباث 

ماقم  » دـیآ یم  رد  يدودـح  ات  ماهبا  زا  دراد و  هار  نآ  هب  یمک  لقع  تسا و  قح  يالعا  ماقم  زا  رت  نییاپ  هک  لاعتم  قح  رگید  ماـقم 
.دنوش یم  دوجوم  ادـخ  ینوَک  دوجو  هب  هتباث  نایعا  تانکمم ، نایعا  رد  تسادـخ  يرون  یلجت  هک  ماقم  نیا  رد  .تسادـخ  تیهولا »

دنوادخ تیدحاو  ماقم  رد  هک  هتباث  نایعا  رد  یلجت  اب  دنوادخ  هک  دنتـسه  دـنوادخ  تافـص  ءامـسا و  رهاظم  هتباث  نایعا  تقیقح  رد 
راوطا فلتخم و  ياـه  هولج  مینیب  یم  اـیند  نیا  رد  هک  ییاـهزیچ  ماـمت  .دـنوش و  یم  تادوـجوم  زورب  روـهظ و  بجوـم  دـنراد  رارق 

.تسادخ فلتخم 

رهاظ ار  ءایشا  هک  ییادخ  تسا  هزنم  كاپ و  ینعی : اهنیع » وه  ءایشألا و  رهظأ  يذلا  ناحبس  : » دیوگ یم  هیکم  تاحوتف  رد  یبرع  نبا 
.تسا ءایشا  نآ  نیع  شدوخ  تخاس و 

: دینک هجوت  لاثم  نیا  هب  الاب  بلطم  رتهب  مهف  يارب 

یم یعقاو  رظن  هب  دوش و  یم  هدـهاشم  ریواـصت  هدرپ  يور  دروخ و  یم  ملیف  هب  هک  يرون  دـینک ؛ ضرف  ار  ییامنیـس  ملیف  هقلح  کـی 
ناـمه مکح  ملیف  هقلح  ياـه  سکع  نیا  .تسا  دوـجوم  ملیف  قاـتا  رد  ملیف  هقلح  يور  هک  تـسا  ییاـه  سکع  تـقیقح  رد  دنـسر ،

دوش یم  هدرپ  يور  رب  ریواصت  روهظ  بجوم  دبات و  یم  ملیف  هب  تشپ  زا  هک  يرون  تسا و  تیدحاو  ماقم  رد  هک  دراد  ار  هتباث  نایعا 
: دوش یم  هدهاشم  زیچ  هچ  دیآ  یم  رد  شیامن  هب  ملیف  یتقو  امنیس  هحفص  يور  رب  .تسادخ  تیدحا  ماقم  نامه 

رهاظم راجشا و  ناتخرد و  تاناویح و  دنوش و ...  یم  هتشک  دنباوخ ، یم  دنتـسیا ، یم  دنور ، یم  دننک ، یم  تکرح  هک  ییاه  ناسنا 
 ... . ایرد و اه ، هوک  اهگنس ، یعیبط  نوگانوگ 

هدـهاشم هچنآ  مامت  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسیچ ؟ تقیقح  تیعقاو و  اما  دراد ؛ يداع  یعیبط و  تلاح  زیچ  همه  شیامن  هنحـص  رد 
؛ دـنرادن تیعقاو  ملیف  نیا  رد  اـهزیچ  هیقب  گنـس و  اـیرد ، ناویح ، تخرد ، ناـسنا ، .تسا  دوب  یب  دومن  تسا ؛ یعقاو  ریغ  دوـش ، یم 

دنز یم  دراک  یکی  دوش  یم  دروخ  دز و  هک  اجنآ  رد  ًالثم  دنرادن ؛ یجراخ  دوجو  ًالصا  ینعی 
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هتـشک هن  تسا و  ینوخ  هن  تسا ، ینداـتفا  هن  ینعی  تسا ؛ دوب  یب  دومن  یگمه  دریم  یم  دوش و  یم  نوخ  رد  قرغ  دـتفا  یم  يرگید 
هک يرهاـظم  نیا  همه  دـبات و  یم  شیاـمن  هحفـص  يور  رب  شیاـمن  قاـتا  زا  هک  تسا  يروـن  ناـمه  دراد  دوـجو  هک  هچنآ  .یندـش 

.تیعقاو یتسه و  نودب  يدومن  تسا : رابتعا  کی  دومن و  کی  اهنت  دنوش ، یم  هدهاشم 

فرط نآ  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هدـید  هدرپ  يور  یفلتخم  ریواصت  هتباث -  نایعا  دـبات -  یم  ملیف  هب  یتقو  اـما  تسا  رون  کـی  اـجنآ 
.تسین يزیچ  دنوادخ  تافص  ءامسا و  زا  ریغ  مه  ملیف  نیا  تسا و  یکی  زیچ  همه 

، هدـیبات فلتخم  هتباـث -  ناـیعا  یلاـجم -  زا  رون  نیا  هکنیا  تلع  هب  تسین و  هدـیبات  ملیف  رب  هک  يرون  زج  هدرپ  يور  رب  ریواـصت  نآ 
.دنسر یم  رظن  هب  توافتم  مه  اب  ریواصت 

: دیوگ یم  يولوم 

همه رس  نآ  میدب  اپ  یب  رس و  یب  *** همه رهوگ  کی  میدوب و  طسبنم 

بآ وچمه  یفاص  میدوب و  هرگ  یب  *** باتفآ وچمه  میدوب  رهگ  کی 

هرگنک ياه  هیاس  نوچ  ددع  دش  *** هرس رون  نآ  دمآ  رس  هب  نوچ 

دش گنج  رد  يا  یسوم  اب  يا  یسوم  *** دش گنر  ریسا  یگنر  یب  هک  نوچ 

یتشآ (1) دنراد  نوعرف  یسوم و  *** یتشاد ناک  یسر  یگنر  یب  هب  نوچ 

هدیبات نوعرف ) مالسلا و  هیلع  یسوم  ترضح  هتباث  نیع  هلمج  زا   ) تانکمم نایعا  هب  لاعتم  قح  تاذ  رون  نآ  نوچ  تقیقح  رد  ینعی 
دوش هاگن  تباث  نیع  زا  رظن  فرـص  رون ، هب  رگا  اما  دنتـسه  گنج  لاح  رد  نوعرف  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا 
دوخ زیچ  همه  درادـن و  دوـجو  یتـیئود  تسین و  راـک  رد  ینوـعرف  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ًالـصا  تسا و  دـحاو  روـن  کـی  زیچ  همه 

.تسادخ

سدسم و عبرم ، ثلثم ،  ) فلتخم لاکـشا  هب  نیگنر و  ياه  هشیـش  زا  هک  دنز  یم  ار  یمیدـق  ياه  هرجنپ  لاثم  يولوم  رگید  ياج  رد 
دیفس رون  یتقو  دوب و  هدش  هتخاس  ...( 

285 ص :
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، دحاو رون  نآ  تفرگ و  یم  ار  هرجنپ  نآ  صاخ  لکش  نینچمه  دش و  یم  هرجنپ  نامه  هشیش  گنر  مه  دروخ  یم  اهنآ  هب  دیشروخ 
گنر هب  درک  یم  روبع  هرجنپ  نیا  زا  هک  يرون  دوب ، لکش  سدسم  گنر و  درز  يا  هرجنپ  هشیـش  رگا  ًالثم  دش ؛ یم  فلتخم  ریثک و 

.تسا (1) دحاو  رون  نیا  لاحم  رد  تارثک  فالتخا  تسا و  رون  نامه  رون  هنرگ  و  دش ؛ یم  هدید  یعلض  شش  تروص  هب  درز و 

: دومن نایب  ریز  لکش  هب  نافرع  رد  ار  ادخ  تاماقم  ناوت  یم  نیاربانب 

تیهولا ماقم  تیدحاو -  ماقم  تیدحا -  ماقم 

: دقن

تاذ تاروهظ  تادوجوم  مامت  هک : ددرگ  یم  رب  مالک  نیا  هب  ماقم  نیا  رد  هفوصتم  نانخس  مامت  هک  تفگ  دیاب  قوف  نانخس  دقن  رد 
، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نوعرف ، مالسلا ، هیلع  یسیع  مالسلا ، هیلع  یسوم  ینعی  تسین ؛ ییوا  زج  دنتـسه و  قح  تایلجت  و 
هک یلاح  رد  دـنیآ  یم  رظن  هب  هنوگانوگ  رثکتم و  ام  مهو  رکف و  رد  هوک و ...  ایرد ، تخرد ، مالـسلا ، هیلع  نیـسح  دـیزی ، لهجوبا ،

.تسا یهلا  تاذ  تایلجت  روهظ و  نآ  تسا و  زیچ  کی  ءایشا  مامت  تیعقاو 

ینیـسح و يدیزی و  هن  تسا و  یئاسوم  هن  ینوعرف و  هن  هاگدـید  نیا  قبط  اریز  تسا ؛ دوجوم  ياه  تیعقاو  مامت  راکنا  هاگدـید  نیا 
! تسادخ طقف  دراد  تقیقح  تسه و  هچنآ  .تسام  مهو  لایخ و  زا  روما  نیا  همه  ایرد و ...  تشد و  هوک و 

ره نینچمه  دوب و  نودـب  يدومن  هن  تسا  لئاق  هتـسباو  یقیقح و  دوجو  شتاقولخم  يارب  لاعتم  دـنوادخ  میرک  نآرق  رـسارس  رد  اما 
.دنراد یقیقح  دوجو  دنتسه و  ءایشا  هک  دنک  یم  فارتعا  رادیب ، نادجو  میلس و  لقع 

و ییادـخ » زیچ  همه   » تکاله هطرو  رد  نهذ ، لاثم و  زا  رترب  يادـخ  رب  نآ  لمح  ینهذ و  یعیبط و  ياه  لاـثم  هنوگ  نیا  اـب  هیفوص 
.دنا هداتفا  اه  تیعقاو  راکنا 

286 ص :
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یم هتخاس  يدام  ياه  هدیدپ  هب  هجوت  اب  نهذ  طسوت  هک  ییاه  لاثم  زا  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  رد  هیفوص  افرع و  فارحنا  هدـمع 
ياه هتفاب  اه و  هتخاس  زا  رترب  دـنوادخ  .دـنوش  یم  تاقولخم  اب  قح  هیبشت  راچد  تلع  نیمه  هب  دنـسانشب و  ار  لاـعتم  دـنوادخ  دوش 

.تسا ام  یقوذ  ینهذ و 

ار نآ  ساوح  اب  ای  دنا و  هدید  دوخ  مشچ  اب  ار  سدقم  تاذ  نآ  ایوگ  هک  دـنیوگ  یم  نخـس  دـنوادخ  تاذ  هرابرد  يا  هنوگ  هب  نانآ 
هدـش یهن  ادـخ  تاذ  هرابرد  ندرک  ثحب  زا  تدـش  هب  مالـسلا  مهیلع  تراهط  نادـناخ  فراعم  رد  هک  یلاـح  رد  دـنا ! هدرک  كرد 

.ددرگ راچد  دیاقع  دیحوت و  هنیمز  رد  یتافارحنا  هب  اسب  هچ  درب و  یمن  ییاج  هب  هار  دنام و  یم  ریحت  رد  ناسنا  اریز  تسا ؛

كالم نازیم و  هچ  ساسارب  دوش  یم  تفای  روفو  هب  يو  نافرع  نیحراش  یبرع و  نبا  مالک  رد  هک  هتباـث  ناـیعا  تاذ و  تاـماقم  نیا 
تسوا نهذ  ياه  هتفاب  طقف  نانخس  نیا  هن ؟ ای  دروایب  نایب  هب  دنک و  كرد  ار  تاماقم  نیا  هتـسناوت  یبرع  نبا  نهذ  ایآ  تسا ؟ ییاه 

رد يا  هقباس  چیه  هک  هتباث  نایعا  دنوادخ و  تاماقم  رد  یبرع  نبا  ياه  هتخاس  تقیقح  رد  .تسا  رترب  تافیـصوت  نیا  زا  دـنوادخ  و 
.دشاب یم  دوجوم  دوجو و  تدحو  هدیقع  نداد  هولج  هجوم  يارب  درادن ، تنس  باتک و 

افرع و هک  یهار  اب  يدـیحوت  فراـعم  ناـیب  یـسانشادخ و  تهج  رد  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  نادـناخ  یهلا و  ءاـیبنا  هار  لاـح  ره  هب 
! دنا مه  فلاخم  ًالماک  هداج  ود  هکلب  دشاب ؛ یمن  یکی  اهنت  هن  دنراد  یم  نایب  هفوصتم 

رد بیکرت  لوبق  يانعم  هب  هتباث ، نایعا  لوبق  زین  دـنوادخ و  تاذ  يارب  ماـقم  هبترم و  دـنچ  هب  ندـش  لـئاق  هک  تفگ  دـیاب  مه  ار  نیا 
.دشاب یم  لقع  مهو و  رد  هچ  جراخ و  رد  هچ  بیکرت  هنوگ  ره  زا  هزنم  اّربم و  لاعتم  قح  تاذ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ دنوادخ  تاذ 
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یبرع نبا  نافرع  رد  دنوادخ  هیزنت  هیبشت و  - 20

.دراد گنتاگنت  طابترا  ناحبس  دنوادخ  هیزنت »  » و هیبشت »  » عوضوم اب  یبرع  نبا  دوجوم  دوجو و  تدحو  هیرظن 

تسا و هدرک  دیقم  روصحم و  ار  دنوادخ  تاذ  تسا ، ءایـشا  ریغ  وا  دیوگب  ینعی  دنادب ، ءایـشا  زا  هزنم  ار  ادـخ  سک  ره  دـنیوگ : یم 
تاقولخم لماک  هیبش  ار  ادخ  تسادخ و  ءیـش  دنچ  ای  ءیـش  ود  ای  ءیـش  کی  دیوگب  ینعی  دـنک ؛ زاب  ادـخ  هیبشت  هب  نابز  سک  ره 

.تسا دحوم »  » وا هیزنت  نیع  رد  هیبشت  هیبشت و  نیع  رد  هیزنت  ینعی  دیوگب ، ار  ود  ره  سک  ره  تسا و  هدرک  دودحم  ار  وا  دنادب 

: دیوگ یم  ینارهط  ینیسح  نیسح  دمحم  دیس 

یسک رگا  ینعی   ] تسا لیطعت  شا  همزال  تسا و  دییقت  نیع  هک  تسا  ندومن  لزعنم  ندرک و  ادج  دوجو ، ملاع  زا  ادخ  فرـص  هیزنت 
شعجرم زین  هیبشت  تسا .] هدرک  عطق  شیوخ  تاقولخم  زا  ار  يو  طابترا  درادن ، ءایـشا  اب  یتهابـش  هنوگ  چیه  لاعتم  دنوادخ  دیوگب 

كرش هیبشت ، لیطعت و  تسا و  كرش  فرـص ، هیزنت  تسا ...  هدش  نادب  هیبشت  هک  يدروم  نآ  رد  تسوا  نتخاس  دیقم  و  دیدحت ، هب 
.دیدحت (1) تسا و 
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: دسیون یم  يریگناهج  رتکد 

هیبشت نایم  هکلب  ضحم ؛ هّزنم  یمالسا ] ياملع  عیمج   ] روهمج دننام  هن  دنا و  ضحم  هّبـشم  ههّبـشم ، دننام  هن  يو  ناوریپ  یبرع و  نبا 
قح دییقت  دـیدحت و  ضحم  هیبشت  مه  يو  هدـیقع  هب  دـنناد ...  یم  عمج  نیا  زا  ترابع  ار  نیتسار  دـیحوت  دـننک و  یم  عمج  هیزنت  و 
قح هک  هّبشم  اریز  هّبشم ؛ مه  تسا و  هفرعملا » صقان   » دزادرپ یم  قح  هیزنت  هب  یلقع  هیزنت  اب  هک  هّزنم ، مه  فرـص : هیزنت  مه  تسا و 
زاب دنک  یم  هیزنت  تیمـسج  زا  ار  وا  هک  مه  هّزنم  دنک  یم  شدودحم  روصحم و  مسج  رد  دیامن ، یم  دـننامه  مسج  هب  ًالثم  ار  یلاعت 

.دزادرپ (1) یم  شدییقت  هب 

: دیارس یم  نینچ  هیحون  ّصف  رد  مکحلا  صوصف  باتک  رد  یبرع  نبا 

ًادودحم تنک  هیبشتلاب  تلتق  نإ  و  *** ًادّیقم تنک  هیزنتلاب  تلتق  نإف 

ًادّیس فراعملا  یف  ًامامإ  تنک  و  *** ًادّدسم تنک  نیرمألاب  تلق  نإ  و 

ًادّحوم ناک  دارفإلاب  لاق  نم  و  *** ًاکرشم ناک  عافشالاب  لاق  نمف 

ًادّرفم تنک  نإ  هیزنتلا  كاّیإ و  و  *** ًایناث تنک  نإ  هیبشتلا  كاّیا و  و 

ًادّیقم (2) ًاحّرسم و  رومألا  نیع  *** یف هارت  وه و  تنأ  لب  وه ، تنأ  امف 

: دییامرف هظحالم  ینارهط  ینیسح  نیسح  دمحم  دیس  زا  ار  راعشا  نیا  حیضوت  ینعم و  کنیا 

تروص نیا  رد  ینادن ] یهلا  تاذ  نیع  ار  ءایشا  مامت  ینعی   ] ینادب ادج  دوجو ، ملاع  زا  ار  ادخ  ینعی  يوش ؛ هیزنت  هب  لئاق  وت  رگا  - 1
ملاـع رد  طـقف  ار  ادـخ  ینعی  يوش ؛ هیبشت  هب  لـئاق  رگا  .تسا و  طـلغ  نیا  تادوجوم و  زا  جراـخ  يدوجوم  هب  يا  هدرک  دـیقم  ار  وا 

.تسا طلغ  مه  نیا  يا و  هدومن  دوجو  نیا  دودح  هب  دودحم  ار  وا  تاذ  تروص  نیا  رد  ینادب  تادوجوم 

هب ار  دنوادخ  ینعی  هیبشت ؛ مه  هیزنت و  مه  يوش  ود  ره  هب  لئاق  رگا  اما  و  - 2
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همه رد  تیدحاو  روهظ و  رابتعا  هب  ینادب و  تاقولخم )  ) تانّیعت تادوجوم و  تافص و  ءامـسا و  عیمج  زا  هزنم  طیـسب و  تاذ  رابتعا 
.يا هدیدرگ  رالاس  رورس و  هیهلا  فراعم  رد  يدومن و  یتسرد  راوتسا و  راک  تروص  نیا  رد  ینادب  تادوجوم 

رد طـقف  ار  يو  اـب  دـیارگب و  فرـص  هیزنت  هب  دراد و  ار  تادوجوم  زا  ییادـج  تیلباـق  دـنوادخ  دوـش  لـئاق  هک  یـسک  نیارباـنب  - 3
ار وا  ریغ  تسا و  هدروآ  كرش  دنوادخ  هب  دوش ، دیقم  ضحم  هیبشت  هب  دنک و  رظن  فرص  تاذ  تیدحا  ماقم  زا  درگنب و  تادوجوم 

.تسا هداد  رارق  ار  وا  کیرش  دنشاب  تادوجوم  هک 

هک ار  وا  ریغ  اداـبم  هک  یتـسه  تینینثإ  تیئود و  هب  لـئاق  وـت  رگا  يزیچ ! هب  دـنوادخ  نداد  رارق  هیبـش  زا  هـک  شاـب  رذـحرب  سپ  - 4
یقیقح دوجو  ار  بارسلاک  راعتسم  لالظ  یهد و  رارق  هیبش  دوجو  همزال  تافص  رد  وا  دوخ  اب  تسوا  هیحان  زا  ضئاف  تسا و  ثداح 

هک اریز  یـشاب ؛ یم  وا  تینادحو  هب  لئاق  رگا  تانیعت  راثآ و  ملاع  زا  وا  ندرک  ادـج  فرـص و  هیزنت  زا  شاب  رذـح  رب  يرادـنپ و  يو 
.دراد تنیابم  وا  تافص  ءامسا و  ملاع  زا  یجراخ و  تانیعت  راثآ و  ملاع  زا  وا ، تاذ  وا و  تقیقح  لازعنا  اب  يو  دیحوت 

مه یفرط  زا  یـشاب و  یم  جاـتحم  دوجولا و  نکمم  یتسه و  نیعت  دـییقت و  ياراد  هک  اریز  یتسین ؛ یلاـعتم  تاذ  نآ  وت  نیارباـنب  - 5
یـشاب و یم  وا  دوـجو  بتارم  زا  يا  هبترم  رد  و  وا ، تافـص  رد  وا  هرهاـظ  تیوـه  وا و  نیع  تقیقح  رد  هک  اریز  یتـسه  تاذ  ناـمه 

تاـنیعت نیع  رد  وا  دوجو  هک  یتـقو  یباـی  یم  ءایـشا  نیع  رد  ار  قح  وت  تروص  نیا  رد  دراد و  ار  وا  هب  تشگزاـب  تتافـص  تتاذ و 
.یشاب (1) هدومن  دیقم  تاروهظ  بتارم  رد  يراذگب و  قلطم 

: دیوگ یم  یبرع  نبا  نانخس  هیجوت  رد  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دیس 

بلاغ نآ  رد  هیزنت »  » مکح هک  تسادـیپ  مالـسلا ] مهیلع  ناربمایپ  ریاس  وا  [ ] مالـسلا هیلع   ] حون تاملک  رهاظ  زا  هک  تسا  حیحـص  ... 
مالک بیلاسا  هب  دراو  نادنمشوه  دزن  یلو  تسا ؛
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نیا هب  يدوز  هب  تفرعم  بابرا  .تسا و  ناهنپ  هیبشت  رهاظ و  هیزنت  دراوم  زا  يریثک  رد  هک  تسا  تاحـضاو  زا  مالـسلا ، مهیلع  ءاـیبنا 
.بُجُح رد  تسا  روتسم  تاقولخم ] هب  ادخ  نتـشاد  تهابـش   ] هیبشت اما  تسا ، قح  هیزنت  هب  توعد  ءایبنا  هقیرط  .درب  دنهاوخ  یپ  مهم 

هیزنت هب  لوق  و  تسین ، هدوبن و  فرـص  ۀیزنت  لماک ، ّیلو  یبن و  چیه  درک ...  دـنناوت  كرد  افرع  هلمج  زا  قیقحت  بابرا  ار  هفیطل  نیا 
اب دراد  ماـت  تهابـش  دـنوادخ  دوش  هتفگ  ینعی   ] ضحم هیبـشت  و  درادـن ] ار  تاـقولخم  تایـصوصخ ، ادـخ  دوش  هتفگ  ینعی   ] فرص

.تسایلوا (1) زا  نادحوم  نوئش  یفانم  لطاب و  شتاقولخم ]

: تفگ دیاب  ناشیا  لاثما  يو و  باوج  رد 

ءایـشا اب  ادـخ  یتاذ  نیابت  زا  مالـسلا  مهیلع  تراهط  نادـناخ  .دـیوگ  یم  نخـس  شتاقولخم  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هیزنت  زا  میرک  نآرق 
تاذ نآ  اریز  دشاب ؛ یمن  يو  تاذ  ندرک  دیقم  لاعتم ، دـنوادخ  هیزنت  زگره  دـنرادنپ  یم  نایاقآ  هک  هنوگ  نآ  .دـنیوگ و  یم  نخس 

دودحم ار  سدـقم  تاذ  نآ  تسین ، یهلا  تاذ  نیع  ءیـش  نالف  مییوگب  رگا  هک  درادـن  شتاقولخم  اب  یتیخنـس  هنوگ  چـیه  سدـقم 
زین شتاقولخم  مامت  رب  مات  ةرطیـس  نکیل  و  تسا ؛ شیوخ  تاقولخم  زا  هّزنم  دـنوادخ  يرآ ، .مینادـب  تاقولخم  زا  لزعنم  ای  میزاس و 

.تسا تادوجوم  عناص  قلاخ و  وا  اریز  دراد ؛

نانآ دنک و  یم  دییأت  ار  هیفوص  راکفا  مالـسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  میلاعت  هب  یهجوت  یب  اب  هک  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دیـس  بانج 
راهطا همئا  یتح  یهلا  ءایبنا  فراعم  زا  رترب  ار  هیفوص  فراعم  ًاحیولت  ینخـس  رد  دیامن ، یم  یفرعم  ءایلوا  نادحوم  نادنمـشوه و  ار 

! درب یم  مان  مالسلا  مهیلع 

: دسیون یم  يو 

ءامکح و تاملک  ینابم  زا  رتریذپلد  داعم ، أدبم و  هب  عجار  رارسا  رد  يرـصیق و ]...  یبرع و  نبا  دننام  هیفوص  ناگرزب   ] افرع تاملک 
.تسا (2) مالسلا ] مهیلع   ] مارک همئا  ماظع و  ءایبنا  هقیرط 
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: مییوگ یم  يو  باوج  رد  فسأت  لامک  اب 

هیفوص ناگرزب  هچنآ  تسا و  يراج  مالسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  راسهوک  ياه  هنماد  زا  تمایق  ات  یهلا  فراعم  بان  ياه  همـشچ 
.تسا هدولآ  دولآ و  لِگ  مه  نآ  ياه  هلق  نیرت  عفترم  رد  دنیوگ  یم  فراعم  باب  رد  نانآ  لاثما  و 

: دسیون یم  هیبشت  هیزنت و  نیب  عمج  رد  يو  ناوریپ  یبرع و  نبا  ةدیقع  نداد  هولج  هجوم  تهج  یلمآ  يداوج  داتسا  بانج 

هیبشت و نیب  عمج  ینعی  ود ، نیا  طـسو  ّدـح  .دـش  هتفگ  ود  ره  ندوب  دورطم  هیزنت و  یطیرفت  جـهن  هیبشت و  یطارفا  کلـسم  ًـالامجا  »
ٍهیبشَِتب َو ٍتابثإ  ُبَهذَـم  َبِهاَذَـم  ُهَثالَث  ِدـیحوَّتلا  ِیف  ِساّنِلل  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  .تسا  هیماـما  ۀـفیاط  بهذـم  هیزنت ،

ِِثلاَّثلا ِبَهذَـملا  ِیف  ُقیرَّطلا  ُزوُجَی َو  ِیفَّنلا ال  ُبَهذَـم  ُزوُجَی َو  ٍهیبشَِتب ال  ِتابثِإلا  ُبَهذَـمَف  ٍهیبشَت  ِالب  ٍتاـبثِإ  ُبَهذَـم  ِیفَّنلا َو  ُبَهذَـم 
(1) «. ٍهیبشَت ِالب  ٌتابثِإ 

در رد  و  تساوران -  ود  ره  هیبشت  لـیطعت و  بهذـم  هیبشت ؛ نودـب  فاـصوا  تاـبثا  هیبشت ، لـیطعت ، دـنا : هورگ  هس  دـیحوت  رد  مدرم 
.هیبشت نودب  تافص  ینعی  موس ، بهذم  نامه  قح  هار  دنام ، یمن  زیچ  چیه  هب  دنوادخ  اریز  دیامرف - : یم  هیبشت  بهذم 

یهاـگ دوش و  یم  هدارا  بیکرت  ناـمه  هیزنت ، هیبـشت و  نیب  عمج  زا  یهاـگ  دوش : یم  مسق  ود  دوـخ  زین  موـس  مسق  هک  تسا  یتـفگ 
نآ يانعم  تسا و  بیکرت  ضیعبت و  نآ  مزال  اریز  تسا ؛ لطاب  لوا  مسق  .تسا  دارم  تطاسب  وحن  هب  يرگید  اب  کـی  ره  یگنهاـمه 
عون ره  زا  طیسب ، تقیقح  رد  هک  یتروص  رد  دشاب ، هیزنت  یضعب  هیبشت و  ناحبس  يادخ  تاهج  تتافـص و  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا 
شیپ نیب  عـمج  زا  دارم  سپ  .تسین  ادـج  مه  زا  تسا و  رگیدـکی  نـیع  وا  یتاذ  تاـهج  تافـص و  تـسا و  هزنم  ضیعبت  بـیکرت و 

(2) تسا .» هیبشت  نیع  رد  هیزنت  هیزنت و  نیع  رد  هیبشت  هتفگ ،

: دسیون یم  ثحب  همادا  رد  يداوج  داتسا 

دیؤم ِریصَبلا ) ُعیمَّسلا  َوُه  ءیَش َو  ِِهلثِمَک  َسَیل   ) هفیرش هیآ  ناگرزب  زا  یخرب  »

293 ص :

ص 107. قودص ، دیحوت  - 1
صص 42 و 43. ج 2 ، میرک ، نآرق  یعوضوم  ریسفت  - 2
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رگا .درادن  ریظن  ادخ  لثم  لثم  يزیچ  دوش : یم  نینچ  هیآ  يانعم  دشابن ، دئاز  هیآ  نیا  رد  فاک »  » رگا اریز  دنا ؛ هتـسناد  تروص  نیا 
فلا و و  وه »  » ریمـض نوچ  هیزنت ؛ نیع  رد  تسا  هیبشت  نیع  رد  هیزنت  هلمج  نیا  .درادن  لثم  مه  ادخ  دوخ  ًاعطق  درادن ، لثم  ادخ  لثم 
تسانیب و هدنونـش و  ادـخ  طقف  ینعی  تسادـخ ؛ سدـقا  تاذ  رد  قوف  فاـصوا  رـصح  دـیفم  ریـصبلا »  » و عیمـسلا »  » تاـملک رد  مـال 

رصح سپ  .دنشاب  هتشاد  یمهس  مه  نارگید  هک  تسین  هنوگ  نآ  ادخ  ییاونش  ییانیب و  ینعی  تسا ؛ هیزنت  رصح  نیا  .دنتسین  نارگید 
(1) تسا .» هیبشت  يّدقم  تاذ  نآ  يارب  ریصب  عیمس و  تابثا  هیزنت و  ادخ  رد  ییاونش  ییانیب و 

نآ نومضم  هک  دنک ، یم  دانتسا  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  یتایاور  هب  هیبشت  هیزنت و  نیب  عمج  تابثا  يارب  دنمجرا  داتـسا  نیا 
رد هیبشت  تابثا  نامه  ار  مالسلا  مهیلع  موصعم  بناج  زا  لیطعت  هیبشت و  ّدر  يو  تسا ؛ لیطعت  مه  هیبشت و  بهذم  لاطبا  مه  تایاور 

! دناد یم  هیزنت  نیع 

: باوج

یلیبدرا و سدقم  یسوط و  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  یـسلجم و  همالع  یلح و  هماّلع  ات  هتفرگ  قودص  خیـش  زا  عیـشت  ۀتـسراو  ياملع  . 1
هعیـش ام  زورما  ناشیا  تاکرب  هب  هک  هیماما -  بهذم  ناگرزب  رگید  يراصنا و  یـضترم  خیـش  مولعلا و  رحب  هماّلع  یلماع و  رح  خیش 

تارکفت هب  تدـش  هب  دوخ  راثآ  رد  هکلب  دـندرکن ؛ فرعم  هیبشت  هیزنت و  نیب  عمج  ار  باـن  دـیحوت  اـهنت  هن  یکی  چـیه  میـشاب -  یم 
! دنا هدرب  مان  نافرحنم  ار  نانآ  هتخات و  یفوص  يافرع 

نخس شتاقولخم  اه و  هدیدپ  زا  لاعتم  دنوادخ  قلطم  هیزنت  زا  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ینارون  میلاعت  رـسارس  رد 
كاپ بهذم  هب  یفوص  يافرع  تارکفت  نداد  تبـسن  .تشذـگ  دوجو  تدـحو  دـقن  رد  ینارون  تایاور  زا  یخرب  هک  هدـمآ  نایم  هب 

مالـسلا مهیلع  تراهط  نادـناخ  رب  افج  هدـش -  هتخیر  نآ  ياپ  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  صلخم  ملاع و  نارازه  نوخ  هک  هیماما - 
.تسا

294 ص :

ص 44. نامه ، - 1
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نبا تارکفت  ثیدـح ، تحارـص  هکلب  دـنک ؛ یمن  تباث  ار  هیبشت  هیزنت و  نیب  عمج  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ینارون  ثیدـح  . 2
مه تسا و  تاقولخم  هیبش  مه  دنوادخ  هک  دیوگ  یم  هیبشت » الب  تابثا   » ثیدح ياجک  تفگ : دـیاب  يرآ  .دـنک  یم  لاطبا  ار  یبرع 

!!؟ تسین

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تایاور  نومضم  يرـشب  يرکف  تانایرج  یخرب  زا  يریذپ  ریثأت  نودب  ملع  بلاط  ققحم و  تسا  لاحم  هکلب 
.دنادب هیبشت  هیزنت و  نیب  عمج  ار  دراد -  لاعتم  دنوادخ  هّزنت  رد  تحارص  هک  - 

نیا دـشاب -  یم  حـضاو  رایـسب  هک  نآ -  يانعم  دـنک  یم  در  ار  لیطعت  مه  هیبشت و  مه  هک  یتایاور  نینچمه  و  هیبشت » الب  تابثا  . » 3
لقع هک  تسین  انعم  نیا  هب  تیخنـس  مدـع  نیا  اما  درادـن ؛ شیوخ  تاـقولخم  هب  ّتیخنـس  تهابـش و  هنوگ  چـیه  دـنوادخ  هک : تسا 

یم مکح  دـنک و  یم  تابثا  ار  كاپ  رداق  اناوت و  قلاخ  دـنوادخ ، ياه  هدـیدپ  هب  ندومن  رظن  اب  لقع  هکلب  دـنک ؛ تابثا  ار  وا  دـناوتن 
.شاب وا  ةدنب  سپ  تسا ، هدیرفاین  هدوهیب  ار  وت  ادخ  ناسنا ! يا  هک  دنک 

هدیقع نیا  ياجک  اما  میتسناد ؛ لیطعت  یلاخ و  وا  تفرعم  زا  ار  دوخ  لقع  رکف و  هن  میدومن و  يزیچ  هب  هیبشت  ار  دنوادخ  هن  نیاربانب ،
!! تسا نآ  یعّدم  داتسا  هک  هیبشت  هیزنت و  نیب  عمج  ینعی 

دراد و دـنوادخ  قلطم  هیزنت  رد  تحارـص  هکلب  دـنک ؛ یمن  دـییات  ار  يرکفت  نینچ  زگره  هدومن  دانتـسا  نآ  هب  هک  زین  ینآرق  هیآ  . 4
نیا دراد و  لثِم  دـنوادخ  هک  تفگ  دـیاب  نیا  ریغ  رد  اریز  دـشاب ؛ یم  هدـئاز  هعیـش  ریـسافت  مامت  قبط  ءیـش ) هلثمک  سیل   ) رد فاک 

.تسا یهلا  نایدا  مامت  يرورض  فالخ 

: تسا هتشون  هراب  نیا  رد  یماهلا  دوواد  موحرم 

هک دـنزاس  یم  حرطم  ار  یلقع  ارف  شور  کی  دوجو  تدـحو  ناوریپ  .دراد  طاـبترا  هیبشت  هیزنت و  عوضوم  اـب  دوجو  تدـحو  هیرظن 
نانآ هب  ار  نیدض  عمج  يریذـپ  ناکما  هب  داقتعا  هک  تساجنیا  زا  تسا ، تدـحو  بوچراهچ  رد  داضتم  روما  ندـناجنگ  نآ  فدـه 

هب ماجنارس  زیچ  همه  هکنیا  هن  رگم  دنهد ؛ یم  تبسن 

295 ص :
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یمن يداریا  طرـشب ) ال   ) قلطم دوجو  بوچراهچ  رد  راگزاس  راگزاسان و  قیاقح  همه  عاـمتجا  رب  سپ  ددرگ ؟ یم  زاـب  قلطم  دوجو 
یـصقن ره  زا  وس  کی  زا  هچ  رگا  وا  اریز  دوش  یم  زین  دنوادخ  لماش  قطنم  نیا  دننک : یم  اعدا  دوجو  تدـحو  ناوریپ  .تفرگ  ناوت 

.تسا (1) هیبشت  وا  هب  زیچ  همه  سپ  تسا ، ءایشا  ّلک  نوچ  رگید  يوس  زا  اما  تساّربم ،

: دسیون یم  همادا  رد  يو 

، هّزنم قح  : » دیوگ یم  تسیچ ؟ ءیش ) هلثمک  سیل   ) ریـسفت و  دنبای ؟ یم  تدحو  ادخ  رد  هنوگچ  هک  هیزنت  هیبشت و  هرابرد  یبرع  نبا 
يزیچ دوجو  اریز  دشاب ، قح  دننام  ای  قح  دننامه  هک  تسین  يزیچ  دوجو  رد  ینعی  : » دیوگ یم  سپس  و  دشاب » یم  هّبشم  ِقلخ  نامه 

.دیآ یمن  رد  روصت  هب  يزیچ  نینچ  دشاب ، يو  فالخ  ای  دننام  ات  تسین  وا  زج  يزیچ  دوجو ، رد  اریز  تسین ؛ قح  نیع  زج 

؟ تسیچ راکشآ  ترثک  نیا  سپ  ییوگب ، رگا 

هاگنآ دشابن  وا  زج  يزیچ  دوجو ، رد  رگا  سپ  تسا ؛ قح  دوجو  نیع  رد  تانکمم  ياهدادعتسا  ماکحا  اه و  تبسن  اهنیا  مییوگ : یم 
نیقی نآ  هب  تبـسن  بایرد و  مدرک ، هراشا  نادب  هک  ار  هچنآ  نیاربانب  درادـن ؛ دـننام  هک  تسا  يزیچ  وا  اریز  تسین ؛ وا  دـننام  يزیچ 

.تسین (2) قح  نیع  زج  يزیچ  دوجو  دننک ، یمن  بسک  دوجو  زج  تانکمم  نایعا  اریز  نک ؛

: دسیون یم  همادا  رد  يو 

تسا و هدرک  یفن  تدـش  هب  ار  نآ  مالـسا  هک  تسا  قولخم  ماقم  اب  قلاخ  ماقم  طلخ  انامه  لیلد  نیا  هنیمز  مینیب  یم  هک  هنوگ  نامه 
زا ریغ  ادـخ  هک  دـنیوگ  یم  زاب  ینـشور  هب  تسه ، اـهنآ  زا  هنومن  اهدـص  دـیجم  نآرق  رد  هک  سیدـقت  ریبکت و  حـیبست و  زا  فدـه 
زا تسین و  وا  هیبش  يزیچ  هک  دنزاس  یم  نشور  تحارـص  هب  تایآ  .تسین  يدننامه  تاقولخم  وا و  نایم  دـشاب و  یم  شناگدـیرفآ 

ناگدنیوگ فصو 

296 ص :

صص 204 و 205. یبرع ، نبا  هرابرد  داضتم  ياهیرواد  - 1
ص 206. یبرع ، نبا  نیدلا  یحم  هرابرد  داضتم  ياهیرواد  زا  لقن  هب  ص 516 ؛ ج 2 ، هیکم ، تاحوتف  - 2
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.تسین (1) وا  زج  ییادخ  زابنا و  یب  تسا و  هدنز  درادن و  ییاتمه  دنبای و  یمن  رد  ار  وا  اه  مشچ  و  تسا ، رترب 

: دنک یم  یفرعم  اه  هدیدپ  زا  هزنم  یلک  هب  ار  ادخ  تاذ  هک  یتایآ  زا  یخرب 

نِکل ِهِدمَِحب َو  ُحِّبَُسی  ِالا  ٍءیَـش  نِم  نِإ  َّنِهیف َو  نَم  ُضرالا َو  عبَّسلا َو  ُتاومَّسلا  َُهل  ُحِّبَُـست  ًاریبَک *  ًاُّولُع  َنُولوُقَی  اّمَع  یلاعَت  ُهَناحبُـس َو  )
(2) ًارُوفَغ ) ًامیلَح  َناک  ُهَّنِإ  مُهَحیبسَت  َنوُهَقفَت  ال 

، دنتسه اهنآ  رد  هک  یناسک  نیمز و  هناگتفه و  ياه  نامـسآ  رت *  هزنم  رترب و  رایـسب  دنیوگ ، یم  اهنآ  هچنآ  زا  تسا  رترب  كاپ و  وا 
هدنزرمآ رابدرب و  وا  دیمهف ؛ یمن  ار  اهنآ  حیبست  امـش  یلو  دیوگ ؛ یم  وا  دمح  حیبست و  يدوجوم ، ره  دـنیوگ و  یم  وا  حـیبست  همه 

.تسا

(3) َنوُعَجُرت ) ِهَیلِإ  ٍءیَش َو  ِّلُک  ُتوکَلَم  ِهِدَِیب  يذَّلا  َناحبُسَف  )

! دننادرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  ار  امش  تسوا و  تسد  رد  زیچ  همه  ّتیمکاح  ّتیکلام و  هک  يدنوادخ  تسا  هزنم  سپ 

(4) نوُفِصَی ) اّمَع  ِشرَعلا  ِّبَر  ِهللا  َناحبُسَف  اتَدَسََفل  ُهللا  ّالا  ُهَهلأء  امِهیف  َناک  َول  )

دنوادـخ تسا  هزنم  دروخ !) یم  مه  هب  ناـهج  ماـظن  و   ) دـندش یم  دـساف  دوـب ، يرگید  نایادـخ  هللا »  » زج نیمز ، نامـسآ و  رد  رگا 
! دننک یم  اهنآ  هک  یفیصوت  زا  شرع ، راگدرورپ 

(5) َنُولَعفَی ) اِمب  ٌمیلَع  ُهللا  ُهَحیبسَت و  ُهَتالَص َو  َِملَع  دَق  ُّلُک  ِتاّفاص  ُریَّطلا  ِضرَألا َو  ِتاومَّسلا َو  ِیف  نَم  َُهل  ُحِّبَُسی  َهللا  َّنَا  ََرت  َملَأ  )

297 ص :

ص 27. یبرع ، نبا  هرابرد  داضتم  ياهیرواد  - 1
تایآ 44 و 43. ءارسا ، هروس  - 2

هیآ 83. سی ، هروس  - 3
هیآ 22. ءایبنا ، هروس  - 4
هیآ 41. رون ، هروس  - 5
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نامسآ زارف  رب  هک  یماگنه  هب  ناگدنرپ  نینچمه  و  دننک ، یم  حیبست  ادخ  يارب  دنا  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هک  نانآ  مامت  يدیدن  ایآ 
! تساناد دنهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  دناد و  یم  ار  دوخ  حیبست  زامن و  اهنآ  زا  کی  ره  دنا ؟ هدرتسگ  لاب 

(1) ِمیکَحلا ) ِزیزَعلا  ِسوُّدُقلا  ِِکلَملا  ِضرَألا  ِیف  ام  ِتاومَّسلا َو  ِیف  ام  ُحِّبَُسی ِهللا  )

بیع و ره  زا  تسا و  مکاح  کلام و  هک  يدـنوادخ  دـنیوگ ، یم  ادـخ  حـیبست  هراومه  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اه و  نامـسآ  رد  هچنآ 
! تسا میکح  زیزع و  و  اربم ، یصقن 

(2) نیَملاعلا ) ِّبَر  ِهللاُدمَحلا  َلیق  ِّقَحلِاب َو  مُهَنَیب  یضَق  مِهِّبَر َو  ِدمَِحب  َنوُحِّبَُسی  ِشرَعلا  ِلوَح  نِم  َنیفاح  ِهَِکئلَملا  يََرت  (َو 

نایم رد  دنیوگ و  یم  حیبست  ناشراگدرورپ  شیاتـس  اب  دنا و  هدز  هقلح  ادـخ  شرع  درگ  رب  هک  ینیب  یم  ار  ناگتـشرف  زور ) نآ  رد  )
.تسا نایناهج  راگدرورپ  ادخ  صوصخم  دمح  دش  دهاوخ  هتفگ  ماجنارس )  ) دوش و یم  يرواد  قح  هب  ناگدنب 

: دسیون یم  حیبست »  » يانعم رد  یناهفصا  بغار 

(3) یلاعت ؛ هللا  هیزنت  حیبستلا :

.شیوخ تاقولخم  زا  نتسناد  هزنم  ار  وا  ینعی  دنوادخ  حیبست 

.تفریذپ هیبشت  هیزنت و  نیب  عمج  رد  ار  یبرع  نبا  نخس  ناوت  یمن  ینآرق ، صوصن  همه  نآ  اب  نیاربانب 

298 ص :

هیآ 1. هعمج ، هروس  - 1
هیآ 75. رمز ، هروس  - 2

ص 392. بغار ، تادرفم  - 3
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یبرع نبا  هاگدید  زا  قشع  نز و  - 21

، دراد یم  تسود  ار  ینز  درم ، یتـقو  دـسیون : یم  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  يدّـمحم  ّصف  رد  مـکحلا  صوـصف  رد  یبرع  نـبا 
، یـسنج شزیمآ  قیرط  زا  دوش ، یم  تسا  قشع  رد  شزیمآ  ندـمآ و  عمج  نکمم  عون  نیرت  لماک  هک  وا  اب  ندرک  عاـمج  راتـساوخ 

هدومرف مکح  تعماجم  زا  سپ  ار  ندب  ندرک  لسغ  مالـسا ، سدقم  عرـش  لیلد  نیمه  هب  دریگ و  یم  ارف  ار  ندـب  ءازجا  همه  توهش 
تسا و هدوب  مامت  لماک و  یـسنج ، عتمت  لازنا و  ماگنه  هب  نز  رد  درم  يانف  هک  نانچمه  .دـشاب  مامت  لماک و  دـیاب  تراـهط  تسا و 

لماـک وا  دوجو  هک  نز  تقیقح  رد  دریگ ، ماـک  دربب و  تذـل  شیوخ  قلاـخ  زا  زج  درم  هک  دـهاوخ  یمن  تسا  رویغ  دـنوادخ  نوچ 
ندرب تذل  جوا  رد  و  درب ! یم  تذـل  دوخ  يادـخ  زا  درم  یـسنج  تعماجم  رد  دراد و  رارق  وا  رد  دـنوادخ  تسا  یهلا  يالجم  نیرت 

!! تسا هدش  یناف  دوخ  يادخ  رد  يو  عقاو  رد  دنیب  یم  توهش  رد  یناف  ار  دوخ  هک  نز  زا  درم 

(1) درمأ .» هچب  رسپ  ای  نز  رد  ندش  بوذ  نتخادگ و  : » دنا هدرک  ریبعت  نینچ  ار  هیفوص  ياقب  انف و  هتشون  نیا  دانتسا  هب  یضعب 

299 ص :

ص 222. نیدلا ، یحم  هرابرد  داضتم  ياهیرواد  - 1

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 330 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_299_1
http://www.ghaemiyeh.com
www.ebnearabi.com


یم شوخ  ءازجا  همه  توهـش ، ندنار  تقو  رد  هکنانچ  دنوش  یم  شوخ  دنوش و  یم  تسم  نم  يازجا  زا  ءازجا  همه  هللا ، قشع  رد  »
(1) دنوش .»

: دیوگ یم  اراکشآ  تاحوتف  صوصف و  رد  دوخ  یبرع  نبا 

دراد یم  تسود  هنوگ  نامه  ار  نز  درم  نوچ  تسادخ ؛ اب  داحتا  زارتمه  يو  اب  تلصو  تسا و  راگدرورپ  رهظم  الجم و  نیرتهب  نز 
.سکعلاب تسوا و  دوخ  ءزج  قشاع  لک ، هک  تهج  نیدب  ار  ناسنا  دنوادخ  هک 

اریز تسا  قح  تیؤر  نیرت  لماک  نز ، رد  ادـخ  تیؤر  تسادـخ و  تدابع  شیاین و  تروص  نیرت  یلاع  قشع  یبرع ، نبا  داـقتعا  هب 
.دوش (2) یمن  هدهاشم  يدام  ریغ  تروص  هب  دنوادخ 

نآ هب  ار  لماک  ناسنا  ادخ  هک  دراد  ار  یتروص  هبترم  نامه  درم  دزن  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  مدآ  کچوک  هدـند  زا  لصا  رد  نز  نوچ 
هولج يزیچ  رگا  نوـچ  تسا ، هداد  رارق  درم  يارب  یهاـگ  هوـلج  ار  نز  ادـخ  نینچمه  .تسا  قـح  تروـص  ناـمه  هک  تسا  هدـیرفآ 

قشع و دنیب ، یم  ار  نتـشیوخ  نز  نیا  رد  درم  نوچ  ور  نیا  زا  دـنیب ؛ یمن  ار  شدوخ  زج  تروص  نآ  رد  دـشاب ، هدـننیب  يارب  یهاگ 
قشع و توهـش  اب  هارمه  اـما  دـنیب ، یمن  نز  رد  ار  ادـخ  زج  درم ، سپ  .تسوا  تروص  نز  نآ  اریز  دریگ ؛ یم  ینوزفا  وا  هب  شیارگ 

.لاصو زا  ندرب  تذل 

شئازجا همه  رد  قشع  تسا و  نز  رد  ءزج  نآ  رگم  تسین  يو  رد  یئزج  دوش و  یم  انف  وا  رد  نیتسار ، یقـشع  اـب  یتسرد و  هب  درم 
.دوش (3) یم  انف  ًالماک  شیوخ ، دننامه  رد  ور  نیا  زا  دریگ و  یم  قلعت  نز  هب  وا  دوجو  همه  دبای و  یم  هار 

: دسیون یم  يرظن » نافرع  ملاع  گرزب  یبرع  نبا   » باتک رد  يدمحم  مظاک 

سامت وا و  كولـس  ریـس و  نز و  هب  وا  هاگن  .دناد  یم  قح  یلجت  روهظ و  لحم  رهظم و  عقاو  هب  صاخ و  يدوجوم  ار  نز  یبرع  نبا 
رواب نیا  زا  ناشن  ناشیا  اب  وا 

300 ص :

ص 222. نیدلا ، یحم  هرابرد  داضتم  ياهیرواد  زا  لقن  هب  ص 29 و 89  ج 1 ، دلو ، ءاهب  فراعم  - 1
ص 222. یبرع ، نبا  هرابرد  داضتم  ياهیرواد  - 2

ص 223 و 222. نیدلا ، یحم  هرابرد  داضتم  ياهیرواد  زا  لقن  هب  هّیکملا  تاحوتفلا  - 3
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یم طسب  درورپ و  یم  دفاکش و  یم  ار  انعم  نیا  یبرع  نبا  رگید . ...  تاقولخم  ات  تسا  هدید  یم  یلجتم  رتشیب  ار  ادخ  نز  رد  .دراد 
؛ تسادخ اب  داحتا  اب  زارتمه  يو  اب  تلـصو  تسا و  راگدرورپ  رهظم  الجم و  نیرتهب  نز  هک  دیوگ  یم  اراکـشآ  ماجرف و  هب  دـهد و 
زا .سکعلاب  تسوا و  دوخ  ءزج  قشاع  لک  هک  تهج  نیدـب  .ار  ناـسنا  دـنوادخ  هک  دراد  یم  تسود  هنوگ  ناـمه  ار  نز  درم  نوچ 
قح تیؤر  نیرت  لماک  نز ، رد  ادخ  تیؤر  تسادـخ و  تدابع  شیاین و  تروص  نیرت  یلاع  قشع  هک  دراد  رواب  ربکا  خیـش  ور  نیا 

هیکم تاحوتف  باتک  رد  هدرتسگ  یعون  هب  بلاطم  نیا  دوش و  یمن  هدهاشم  درجم  ینعی  يدام ، ریغ  تروص  هب  دـنوادخ  اریز  تسا ؛
.تسا (1) هدش  تبث 

: دسیون یم  ینسحلا » فورعملا  مشاه   » ياقآ هک  هدناسر  ییاج  هب  نیدلا  یحم  ار  راک 

یماگنه هدش  یعدم  یبرع  نیدلا  یحم  هکلب  دنیادخ ] تاذ  رهظم  ئایـشا  مامت  هک   ] هدرکن هدنـسب  نیا  هب  دوجو ، تدحو  نارادـفرط 
هب تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تبحم  هب  هراب  نیا  رد  دراد و  رارق  نز  رد  دـنوادخ  دـنک ، یم  ترـشابم  نز  اـب  درم  هک 

: تسا هتفگ  هدرک و  لالدتسا  نانز 

ور نیا  زا  درادن ، دوجو  ییوشانز  زا  رترب  يرصنع  تایح  نیا  رد  تسوا و  اب  دنویپ  راتـساوخ  دزرو  یم  قشع  نز  هب  درم  هک  یماگنه 
ماگنه رد  تراهط  تسا و  هدش  هداد  نآ  زا  لسغ  ای  وشتسش  روتـسد  تبـسانم  نیمه  هب  دریگ و  یم  ارف  ار  وا  دوجو  رـساترس  توهش 
هکنیا هب  دشاب  دقتعم  شا  هدنب  هکنیا  زا  درب  یم  کشر  تسا و  رویغ  دنوادخ  هچ  تسا ؛ هتفای  میمعت  نآ  رد  انف  دننام  توهش  لوصح 

ياریذپ هک  یـسک  رد  ار  قح  دـنک ، یم  هدـهاشم  نز  رد  ار  لامج  نسح و  درم  هک  ینامز  دربب و  تذـل  وا  زج  يرگید  زا  دـناوت  یم 
؛ دـنک یم  هدـهاشم  تسا  هدـنروآ  اج  هب  هک  یـسک  رد  ار  قح  درگنب ، يرگید  دوجو  رد  ار  نآ  هک  یماگنه  و  دـنیب ، یم  تسا  لـعف 

.تسا (2) دوهشم  رت  لماک  رت و  مامت  روط  هب  نانز  رد  قح  نکل 

301 ص :

ص 103. يرظن ، نافرع  ملاع  گرزب  یبرع  نبا  - 1
ص 176. ینادرم ، دمحم  يرگ ، یفوص  مارم  رد  هاتوک  يریس  زا  لقن  - 2
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زا یلمآ  هداز  نسح  داتسا  بانج  حیضوت  ینعم و  اب  محلا  صوصف  رد  یبرع  نبا  نخس  نتم  بلطم ، رتهب  ندش  نشور  يارب  اجنیا  رد 
: میروآ یم  ار  مکحلا » صوصف  حرش  رد  ممهلا » دمم   » باتک

لـصو مظعأ  هّیرـصنعلا  هأشنلا  هروص  یف  نکی  ملف  هّبحملا ، یف  نوکت  یّتلا  هلـصولا  هیاغ  يأ  هلـصولا  بلط  هأرملا  لجرلا  ّبحأ  اّمل  و 
؛ هوهشلا لوصح  دنع  اهیف  ءانفلا  ّمع  امک  هراهطلا  تّمعف  هنم ، لاستغإلاب  رُما  کلذل  و  اهّلک ، هءازجأ  هوهشلا  ّمعت  اذهل  و  حاکنلا ، نم 

یتلصو يرصنع  هئشن  رد  تساه و  درک  بلط  تسا  تبحم  رد  هک  تلصو  هیاغ  هب  ار  تلـصو  تسا ، نز )  ) هئرم بحم  لجر  نوچ  و 
هب رومأـم  اذـل  دریگ و  یم  ارف  ار  درم  ءازجا  همه  توهـش  اذـهل  تسا ] عاـمج  هک  نآ  يوـغل  ینعم  هب  حاـکن   ) تسین حاـکن  زا  مـظعأ 

بوبحم رد  بحم  ریگارف  يانف  بجوم  تبحم  توهـش و  هک  نانچ  دریگ ، یم  ارف  ار  ءازجا  همه  تراـهط  هک  دـش  حاـکن  زا  لاـستغا 
.دندش لاستغا  هب  رومأم  حاکن  زا  ود  ره  هک  نز ) درم و   ) هأرم ءرم و  دش ،

؛ کلذ الا  نوکی  ذإ ال  هیف ، ینف  نمیف  هیلإ  رظنلاب  دبعلا  عجریل  لسغلاب  هرّهطف  هریغب ، ذتلی  ّهنأ  دقتعی  نأ  هدبع  یلع  رویغ  قحلا  ّنإف 

؛ درب یم  تذـل  هناحبـس  وا  ریغ  هب  هک  دـنک  داقتعا  هک  دوخ  هدـنب  رب  تسا  رویغ  ینعی  تسا ؛ رویغ  دوخ  دـبع  رب  یلاـعت  قح  هکنیا  هچ 
دبع هک  نز ) ینعی   ) یـسک نآ  رد  ار  قح  سپ  .درگنب  قح  هب  ددرگرب و  دـبع  ریهطت ، نیا  زا  ات  دومن  ریهطت  ندرک  لسغ  هب  ار  وا  سپ 

.قح ریغ  هب  هن  تسا  قح  هب  ذاذتلا  رمألا  سفن  عقاو و  رد  هکنیا  هچ  دنک ؛ یم  هدهاشم  دوب  هدش  یناف  وا  رد 

اذإ .لعاف و  یف  هدهاش  هنع  هأرملا  روهظ  ثیح  نم  هسفن  یف  هدهاش  اذإ  و  لعفنم ، یف  هدوهش  ناک  هأرملا  یف  ّقحلا  لجرلا  دهاش  اذإف 
.هطساو الب  ّقحلا  نع  لعفنم  یف  هدوهش  ناک  هنع  نّوکت  ام  هروص  راضحتسا  ریغ  نم  هسفن  یف ]  ] نم هدهاش 

302 ص :
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؛ هّصاخ لعفنم  وه  ثیح  نم  هسفن  نم  و  لعفنم ، لعاف و  وه  ثیح  نم  ّقحلا  دهاشی  ّهنأل  .لمکأ  ّمتأ و  هأرملا  یف  ّقحلا  هدوهش  و 

نوچ و  تسا ) درم  لـعف  لـحم  هک  نز  ینعی   ) تسا هدرک  لـعفنم  رد  دوهـش  درک ، هدـهاشم  نز )  ) هأرم رد  ار  ادـخ  لـجر  نوچ  سپ 
هدرک هدهاشم  تسا ) درم  هک   ) لعاف رد  ار  قح  لجر ، زا  ینعی  وا  زا  هأرم  روهظ  تهج  زا  دـنک  هدـهاشم  دوخ  سفن  رد  ار  قح  لجر 

.تسا

(، دـنک دوهـش   ) تسا هدـش  نوکتم  درم ) زا  ینعی   ) وا زا  هک  نز ) ینعی   ) ینآ تروص  راضحتـسا  نودـب  دوخ  سفن  زا  ار  قح  نوچ  و 
ینعم نیا  هب  تسا  لجر  سفن  تسا ، لعفنم  قح  زا  هطساو  نودب  هک  یسک  زا  دارم  .تسا  هطساو  نودب  قح  زا  لعفنم  رد  قح  دوهش 

.تسا یلاعت  قح  تاقولخم  تالوعجم و  زا  هک 

لعاف قح  هک  ثیح  نآ  زا  دنک  یم  هدهاشم  هأرم  رد  ار  قح  لجر ، اریز  تسا ؛ لمکأ  ّمتأ و  هأرم  رد  ار  یلاعت  قح  لجر ، دوهش  سپ 
.تسا (1) لعفنم  و 

: دسیون یم  یبرع  نبا  نخس  هیجوت  رد  یلمآ  هداز  نسح  داتسا  بانج  سپس 

دراد هک  تسادـخ  تسایارم ، رهاظم و  رد  روظنم  دوجو  هیـصخش  تدـحو  رب  ینتبم  باتک  نیا  بلاطم  رگید  لـثم  خیـش  نخـس  نیا 
لعف و فرط  ود  زئاح  تسا  هأرم  هک  لجر  دوهشم  هک  تسا  نیا  تادوهش  رگید  زا  دوهش  نیا  ندوب  لمکأ  متأ و  دنک و  یم  ییادخ 

تسا لجر  دوخ  هک  دنیب  یم  ار  لعاف  ینعی  .دوش  یم  ریبعت  هیزنت  هیبشت و  فرط  ود  هب  هیهلا  تارـضح  رد  ود  نآ  زا  هک  تسا  لاعفنا 
لعفنم و رد  تسا  قح  دوهـش  مه  هأرم  رد  هدهاشم  هک  میتفگ  الاب  رد  دنقح و  رهظم  ود  ره  تسا و  هأرم  هک  دنیب  یم  ار  لعفنم  مه  و 
وا سفن  طقف  هک  ثیح  نآ  زا  دوخ  سفن  زا  نک  یم  هدـهاشم  ار  قح  و  لجر ، زا  هأرم  روهظ  ثیح  زا  لعاف  رد  تسا  قح  دوهـش  مه 

.تسا (2) لعفنم  لجر  سفن  ینعی 

( هللااب ریجتسن  ! ) تسادخ دوخ  لوعفم  لعاف و  یسنج  ترشابم  رد  ینعی : هصالخ 

303 ص :

.606 صص 608 -  مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 1
.نامه - 2
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نید و ار  قشع  هک  یبرع  نبا  .دـننک  یم  یناوتان  راهظا  نآ ، دـیدحت  فیرعت و  رد  افرع  تسا ، فوصت  مهم  لئاسم  زا  قشع  هکنآ  اـب 
: دیوگ یم  دناد ، یم  دوخ  نامیا 

ینامیا (1) ینید و  ّبحلاف  هبئاکر ، *** تهجوت ّینإ  ّبحلا  نیدب  نیدأ 

: دیوگ یم  زین  و 

یم هک  یسک  هتخانشن و  ار  نآ  دشاب ، هدیشچن  يا  هعرج  نآ  ماج  زا  هک  یسک  هتخانـشن و  ار  نآ  دنک ، فیرعت  ار  قشع  هک  سک  ره 
.دنکن (2) باریس  ار  یسک  هک  تسا  یبارش  قشع  هک  هتخانشن ، ار  نآ  مدش ، باریس  نآ  زا  نم  دیوگ :

: تسا قشع  لقع و  نایم  يراگزاسان  هب  وا  هراشا  یبرع ، نبا  قشع  هیرظن  رد 

هتفگ هک  تسا  سفن  ثیدح  تسین و  بان  قشع  دشیدنیب ، شبوبحم  هب  زج  هک  دراذگ  یقاب  یلقعت  ای  یلقع  قشاع ، زا  هک  یقشع  ره 
.دنک (3) ریبدت  لقع  اب  هک  تسین  قشع  رد  يریخ  دنا :

هک تسور  نآ  زا  نیا  تسا و  لقع  زا  رت  هریچ  سوفن  رب  قشع  هک  دنک  یم  لیلحت  نینچ  ار  لقع  قشع و  نایم  يراگزاسان  یبرع  نبا 
اه لقع  اب  مه  تریح  تسا و  تریح )  ) یگتشگرس یهارمگ و  قشع  فاصوا  زا  هک  یلاح  رد  دزاس ؛ یم  دیقم  ار  دوخ  هدنراد  لقع ،

.تسا (4) يو  یگدنکارپ  بجوم  تریح  ناسنا و  عمج  بجوم  لقع  اریز  تسا ، راگزاسان 

رد لقع  مکح  اـب  قشع  مکح  ریزگاـن ، سپ  دـیآ ، یمن  درگ  لـحم  کـی  رد  لـقع  اـب  قشع  هک  دریگ  یم  هجیتن  ماجنارـس  یبرع  نبا 
.تسا (5) لال  قشع  نونجم  اما  دیوگ ؛ یم  نخس  لقع  .تسا  ضقانت 

304 ص :

ص 30. قاوشألا ، نامجرت  - 1
ص 221. یبرع ، نبا  هرابرد  داضتم  ياهیرواد  زا  لقن  - 2

ص 223. یبرع ، نبا  هرابرد  داضتم  ياهیوراد  زا  لقن  هب  ص 326 ؛ ج 2 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 3
ص 224. نامه ، ص 338 ؛ ج 2 ، تاحوتف ، - 4

.نامه ص 112 ؛ نامه ، - 5
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: دوش یم  يا  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  دوجوم  میلاعت  هنوگ  نیا  مه  يدنه -  بهذم  یفوص ال  وُسا - »  » ینافرع میلاعت  رد 

كددرگ یم  ناسنا  دشر  ببس  سپس  دوش و  یم  هداز  یسنج  ششک  زا  قشع  دراد  هدیقع  وُشا 

هدـش هداز  لِـگ  زا  ارچ  هک  ینک  یمن  قیقحت  ار  لُـگ  نیا  وت  یلو  دوش ؛ یم  هداز  لـگ  زا  رفولین  .تسا  لِـگ  رد  ناـهنپ  يرفولین  قشع 
دوش یم  هداز  قشع  زا  شیاین  سپس  دوش ، یم  هداز  یسنج  ششک  زا  قشع  یناوخ ! یمن  دولآ  لِگ  فیثک و  ار  لُگ  نیا  وت  هن ، يا !؟

.رتالاب (1) رتالاب و  رتالاب و  يریگ ، یم  جوا  ییاشگ و  یم  لاب  .دیآ  یم  وت  يوس  شیاین  اب  ادخ  سپس  و 

: دنار یم  یتسه  أدبم  رد  ندش  یکی  انف و  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  دناد  یم  يرازبا  ار  قشع  وشا 

أشنم زا  ام  تسا ؛ ییادج  قشع  أشنم  .تینادحو  رد  ندش  انف  يارب  ینطاب  لیم  .تسا  لک  اب  ندوب  یکی  يارب  ینورد  رفاو  قوش  قشع 
.دوش (2) یم  نآ  هب  ندش  یکی  لک و  هب  تشگزاب  يارب  ام  رد  قایتشا  لیم و  شیاریپ  ثعاب  ییادج  نیا  .میا  هدش  ادج  دوخ 

یم ار  دوخ  یـسدق  تسوپ  .اهدـیابن  اهدـیاب و  ناتیاه ؛ لآ  هدـیا  ندرک  اهر  هب  دـینک  یم  عورـش  ناهگان  دریذـپ و  یم  ار  امـش  قشع 
.دیوش (3) یم  ناکدوک  دننامه  هرابود  دیزادنا و 

.اهزرم (4) زا  ندش  اهر  ینعی  قشع 

.يوش (5) کلام  هک  ینک  شالت  دیابن  ییآرد ، تیکلام  هب  دیاب  هناقشاع ، دنویپ  رد 

.دیشابن یگدنز  یشحو  يژرنا  ضرعم  رد  دیاب  دینک ، ادیپ  ار  ادخ  دیهاوخ  یم  رگا 

305 ص :

ص 187. قارشا ، ياوه  رد  - 1
ص 51. یگدنز ، صقر  قشع ، - 2

ص 306. قارشا ، ياوه  رد  - 3
ص 329. نامه ، - 4
ص 234. دنویپ ، - 5
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یم نک  هشیر  ار  امش  دیآ و  یم  يدابدرگ  نوچ  ادخ  .تسا  رفس  نیا  جوا  ادخ  .تسا  رفـس  زاغآ  تسا ، زادنا  مشچ  کی  طقف  قشع 
.دشخب (1) یم  تایح  ون  زا  دشک و  یم  دنک ، یم  هعطق  هعطق  ار  امش  .دنک  یم  ریخست  ار  امش  .دنک 

.تسا (2) حور  هویش  قشع  تسا ، هویش  نیرتهب  قشع 

: دیسر ادخ  هب  ناوت  یم  قیرط  نیا  زا  اهنت  دراد  هدیقع  دناد و  یم  نشج  يداش و  قشع و  نید  غلبم  ار  دوخ  وشا 

ادـخ .دوب  یهاوخن  ادـخ  شریذـپ  هدامآ  يریگن ، نشج  ار  یگدـنز  هک  ینامز  اـت  یناوخن ، زاوآ  ییاـین و  رد  صقر  هب  هک  یناـمز  اـت 
« .دوش یمن  رهاظ  دنتـسه ، يدـج  نیگمغ و  هک  یناسک  رب  ادـخ  .تسا  هنارت  زاوآ و  یبوکیاپ و  صقر و  ادـخ  تسا ، يداش  نشج و 

(3)

.دهد (4) بیرف  ار  ناسنا  دناوت  یم  هشیمه  قطنم  وشا  رظن  زا  تسا ؛ قطنم  لقع و  تخسرس  نافلاخم  زا  وشا 

؛ درادـن هشیدـنا  رکف و  اـب  يراـک  مه  قشع  تسا ، قـشع  هکلب  تسین ؛ قـطنم  نآ  هب  دورو  هار  تسا و  زار  کـی  یتـسه  وـشا ، رظن  زا 
رتمک دـییامن ، هجوت  ناتـساسحا  اه و  سح  هب  رتشیب  دـینک و  یگدـنز  ناتبلق  اب  هک  دـنک  یم  يروآدای  دوخ  نافلاخم  هب  وشا  نیاربانب 
لقع زا  ینادرگ  يور  بلق و  هب  هجوت  .دش  دهاوخ  صلاخ  يرورس  نات  یگدنز  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  دیشاب ، یقطنم  دینک و  رکف 

.دوش (5) قشع  رون  هحیار ، ییابیز ، فده ، انعم ، زا  راشرس  دریگب و  دوخ  هب  يدیدج  هرهچ  یگدنز  دوش  یم  ثعاب  هشیدنا  و 

: مییوگ یم  دنزات  یم  لقع  رب  دنشک و  یم  شیپ  ار  قشع  نایرج  هک  یناسک  باوج  رد 

306 ص :

ص 187. قارشا ، ياوه  رد  - 1
ص 241. نامه ، - 2

ص 30. ییاهنت ، رد  زاورپ  - 3
ص 212. هسلخ ، ات  تیعقاو  زا  وشا  - 4

ص 214. نامه ، - 5
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: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  یعقاو  نافراع  ماما 

(1) ُهَبلَق ؛ َضَرمَأ  ُهَرََصب َو  یَشعأ  ًائیَش  َقِشَع  نَم 

.دنک یم  ضیرم  ار  شلد  بویعم و  ار  شمشچ  دزروب ، قشع  يزیچ  هب  لقع ) تیاده  نودب   ) هک یسک 

: مینک یم  لقن  ار  يرگید  ياهبنارگ  ثیدح  یسنج  طباور  قشع و  ناگدنب  نیا  باوج  رد  زین  و 

ماـما زا  رمع  نب  لّـضفم  هک  تسا  هدـش  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ثیدح 23  هللا  همحر  قودـص  خیـش  یلاما  فیرـش  فیرـش  باتک  زا 
، ِهِریَغ َّبُح  ُهللا  اَهَقاذأَف  ِهللا  ِرکِذ  نِم  تَلَف  ٌبُوُلق  : » دندومرف خساپ  رد  ترـضح  نآ  سپ  درک  لاؤس  قشع  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص 

(2) دناشچ .» یم  اهنآ  هب  ار  يرگید  یتسود  ادخ  دنوش و  یم  یهت  ادخ  دای  زا  هک  تسا  یئاه  لد 

؛ دهد یم  باتزاب  شدوخ  شور  هب  ار  نآ  هنیآ  ره  دوش و  یم  هداد  ساکعنا  هنیآ  اه  نویلیم  ای  شور و  اه  نویلیم  هب  ادخ  وشا  رظن  رد 
شدوخ تاذ  رد  یماظن  ره  هک  ارچ  تسا ؛ طلغ  يرگید  تسرد و  شور  کی  مینک  روصت  دـیابن  هاگ  چـیه  هک  دوش  یم  روآدای  اـما 

ار يزیچ  دننکن و  تواضق  زیچ  چیه  هرابرد  هک  دـهد  یم  رکذـت  دوخ  نابطاخم  هب  وشا  نیاربانب  دراد ؛ ار  دوخ  ییاراک  تسا و  لماک 
.دنیامنن (3) موکحم 

: تسا حیحص  اه  هار  مامت  هک  دراد  اعدا  تحارص  اب  وشا 

(4) تسا .» یتسرد  هار  دناسرب ، فده  هب  ار  امش  هک  یهار  ره  »

: تسا دقتعم  وشا 

.دشاب (5) رثکتم  نیمز  يور  ياه  ناسنا  دادعت  هب  دناوت  یم  تیعقاو 

307 ص :

هبطخ 109. هغالبلا ، جهن  - 1
ح 3. ص 668 ، قودص ، یلاما  - 2

ص 228. هسلخ ، ات  تیعقاو  زا  وشا  - 3
ص 229. نامه ، - 4
ص 227. نامه ، - 5
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: دیوگ یم  مه  یبرع  نبا 

هودقع (1) ام  عیمج  تدقتعا  انأ  و  *** ًادیاقع هلإلا  یف  قئالخلا  دقع 

مراد داقتعا  دنا ، هدرک  هدیقع  هچ  ره  هب  نم  دنا و  هدیزرو  يدیاقع  دنوادخ  هرابرد  قئالخ  ینعی :

: دیوگ یم  زین  و 

نابهرل رید  نالزغل و  یعرمف  *** هروص ّلک  ًالباق  یبلق  راص  دقل 

نآرق (2) فحصم  هاروت و  حاولأ  و  *** فئاط هبعک  ناثوأل و  تیب  و 

.نابهار يارب  يرید  تسا و  ناوهآ  يارب  یهاگ  ارچ  تسا ؛ هتشگ  یتروص  ره  ياریذپ  نم  بلق 

.نآرق فحصم  تاروت و  حاولا  ناگدننک و  فاوط  هبعک  اه و  تب  يارب  يا  هناخ  و 

308 ص :

ص 175. ج 3 ، تاحوتف ، - 1
«. نآرقل فحص  هاروت و  حاولا  و  : » هدمآ خسن  یخرب  رد  و  ص 40 . قاوشألا ، نامجرت  - 2
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یبرع نبا  هاگدید  زا  نوعرف  - 22

رد يو  .دـناد  یم  تاـجن  دوهـش و  فشک و  لـها  زا  ار  وا  یتح  دـنک و  یم  فیرعت  نوعرف  زا  مکحلا  صوصف  باـتک  رد  یبرع  نبا 
لاؤس دیوگ  یم   (1) َنیَملاَعلا ) ُّبر  ام  َو  : ) مالـسلا هیلع  یـسوم  يادخ  هرابرد  یـسوم  زا  نوعرف  لاؤس  دروم  رد  مجنپ  تسیب و  ّصف 

هبتر هب  نوعرف  اریز  تسا ؛ هدوب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  شیاـمزآ  لاؤس  نیا  حرط  زا  نوعرف  فدـه  هکلب  هدوبن ؛ لـهج  يور  زا  نوعرف 
(2) یَلعَألا .) ُمُکُّبَر  اَنأ  : ) تسا هتفگ  هک  ارچ  هدیسر  ادخ  دوهش 

: تسا هدمآ  نینچ  ممهلا  دمم  باتک  رد  بلطم  نیا 

نع هلاسرلا  هاوعد  عم  هباوج  يری  یّتح  رابخإ  نع  ناک  اّمنإ  لهج و  نع  نکی  ملف  هّیهلإلا  هّیهاـملا  نع  نوعرف  لاؤس  همکح  اـّمأ  و  ... 
(3) هاوعد . ...  قدص  یلع  هباوجب  ّلدتسیف  هللااب  ملعلا  یف  نیلسرملا  هبترم  نوعرف  ملع  دق  ّهبر و 

ُمُکَّبَر اـَنأ   ) رب ینبم  نوعرف  ياـعدا  هب  هنیمز  نیا  رد  نوـعرف  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  تاـجاجتحا  ریـسفت  حرط و  زا  سپ  يو 
یتسرد ياعدا  ار  نیا  دزادرپ و  یم  یلعألا )

309 ص :

هیآ 23. ارعش ، هروس  - 1
هیآ 24. (، 79  ) تاعزان هروس  - 2

ص 568. ممهلا ، دمم  - 3
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: دهد یم  همادا  نینچ  هیوسوم  ّصف  رد  هراب  نیا  رد  .دراگنا (1)  یم 

اَنأ  ) لاق کلذل  یسومانلا -  فرعلا  یف  راج  نإ  و  فیسلاب -  هفیلخلا  ّهنأ  و  تقولا ، بحاص  مکحتلا  بصنم  یف  نوعرف  ناک  اّمل  و  ... 
هرحـسلا تملع  اّمل  .مکیف و  مکحتلا  نم  رهاظلا  یف  هتیطعُأ  امب  مهنم  یلعألا  انأف  ام ، هبـسنب  ًابابرأ  ّلکلا  ناک  نإ  يأ و  (: یلعألا ُمَُکبَر 

ّحصف کل ، هلودلاف   (2) ضاق ، تنأ  ام  ضقاف  ایندلا  هایحلا  هذه  یـضقت  اّمنإ  هل : اولاقف  کلذب  هل  اوّرقأ  هورکنی و  مل  هلاقام  یف  هقدص 
(3) نوعرفل ؛ هروصلاف  ّقحلا  نیع  ناک  نإ  و  یلعألا ) ُمُکَّبَر  اَنأ   ) هلوق

امـش رترب  راگدرورپ  نم  تفگ : درک -  یم  روج  ملظ و  رهاظ  رد  هچ  رگا  دوب -  تقو  هفیلخ  هکنآ  ببـس  هب  نوعرف  هک  ماگنه  نآ  و 
هچنآ ببس  هب  مشاب  یم  اهنآ  نیرترب  نوعرف )  ) نم دنتسه و  راگدرورپ  بر و  یبسن  روط  هب  دارفا ، همه  هک  دوب  نآ  شروظنم  .متـسه 

دندرکن و راکنا  ار  وا  دندیمهف  ار  نوعرف  راتفگ  یتسرد  نارحاس  هک  یماگنه  .تسا و  هدش  هداد  نم  هب  يرهاظ  تموکح  رظن  زا  هک 
ینک یم  مکح  ایند  نیا  رد  وت  هک  تسین  نیا  زج  یتسه ، هدننک  مکح  هچنآ  هب  نک  مکح  سپ  دـنتفگ : هدومن و  رارقا  وا  ماقم  نیا  هب 

؛ دوب قح  نیع  وا  هچرگ  متـسه ، امـش  رترب  راگدرورپ  نم  تفگ : هک  دـش  نشور  نوعرف  راـتفگ  یتسرد  سپ  .تسوت  نآ  زا  تلود  و 
.دوب نوعرف  رهاظ  رد  اما 

: دیوگ یم  هیوسوم  ّصف  رد  مکحلا  صوصف  رد  دناد و  یم  تاجن  نامیا و  لها  ار  نوعرف  یبرع  نبا 

؛ هنامیا دنع  هضبق  ّهنأل  ثبخلا  نم  ءیش  هیف  سیل  ًارّهطم  ًارهاط  هضبقف 

310 ص :

.دراد تقباطم  هتباث  نایعا  دوجو و  تدحو  ثحبم  رد  یبرع  نبا  يرکف  ینابم  اب  اعدا  نیا  - 1
( اینُّدـلا َهایَحلا  ِهِذـه  یـضقَت  امَّنإ  ٍضاق  َتنأ  ام  ِضقاَف  : ) تسا نینچ  نیا  هیآ  لصا  تسا و  هدـش  هتوشن  اـج  هب  اـج  شزارف  ود  هیآ  - 2

(. هیآ 72 هط ، هروس  )
صص 582 و 581. نامه ، - 3
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.تفرگ ار  شناج  يو ، نامیا  ماگنه  هب  هک  ارچ  دوبن ؛ وا  رد  يدیلپ  زا  زیچ  هک  یلاح  رد  تفرگ  ار  نوعرف )  ) وا ناج  دنوادخ 

اب مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  ینامز  .تسا  هدرک  یفرعم  تاجن  لـها  ار  نوعرف  هیوسوم ، ّصف  رد  مکحلا  صوصف  باـتک  رد  یبرع  نبا 
ناج لاح  رد  نوعرف  دـمآ و  مه  هب  هرابود  ایرد  دـنوادخ  نذا  هب  دـندش و  ایرد  دراو  شنارای  نوعرف و  دنتـشذگ و  اـیرد  زا  شناراـی 

هب مدروآ  نامیا   » (1) َلیئارـسإ ) وَنب  ِهب  ُتنَماء  يذـّلا  الا  هِلا  ّهنَأ ال  ُتنَماء  لاق  : ) درک باطخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  نوعرف  دوب  نداد 
( َنیدِسفُملا َنِم  َتنُک  ُلبَق َو  َتیَـصَع  دَق  َنلاء َو  : ) دومرف شباوج  رد  دنوادخ  اما  تسا » هدروآ  نامیا  لیئارـسا  ینب  هک  ییادخ  نامه 

«. يدوب يدساف  ناسنا  لبق  زا  وت  هک  یلاح  رد  يوش ! یم  قرغ  يراد  هک  الاح   » (2)

.دراد تافانم  نآرق  صوصن  اب  ًالماک  هک  دراد  یبلاج  ریسفت  هراب  نیا  رد  یبرع  نبا  اما 

: دیوگ یم  يو 

باذـع نم  هللا  هاّـجنف  دارأ ، یّتلا  هروصلا  ریغ  یلع  نکل  نّقیت ، اـمک  ناـکف  هاـجنلاب ، نّقیتلا  یلع  لیئارـسا  ونب  هب  تنمآ  يذـلاب  نمآـف 
(3) هندب ؛ ...  یّجن  هسفن و  یف  هرخآلا 

ریغ هب  نکل  دش ، لصاح  وا  يارب  تاجن  سپ  تاجن ، هب  نیقی  رب  دندروآ  نامیا  نآ  هب  لیئارـسا  ینب  هکنادـب  دروآ  نامیا  نوعرف  سپ 
.داد تاجن  ترخآ  باذع  زا  ار  وا  دنوادخ  و  درک ) هدارا  ار  ایند  تایح  رد  تاجن  وا  هچ   ) درک هدارا  هک  یتروص 

: دیوگ یم  سپس 

ام و  هئاقش ، نم  قلخلا  هّماع  سوفن  یف  ّرقتسا  اّمل  هللا ، یلإ  هیف  رمألا  و  ... 

311 ص :

هیآ 90. سنوی ، هروس  - 1
هیآ 91. نامه ، - 2

ص 585. ممهلا ، دمم  - 3
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(1) هیلا ؛ نودنتسی  کلذ  یف  ّصن  مهل 

هکنیا لاح  درم و  یقش  رخآ  رد  نوعرف  هک  تسا  رقتسم  قلخ  هماع  سوفن  رد  هکنیا  هچ  تسا ؛ دنوادخ  هب  لوکوم  نوعرف  هرابرد  رما 
.دنیوج دانتسا  نادب  هک  تسین  یلیلد )  ) یّصن وا  ءاقش  رد  ار  نانآ 

!! تسین دش  رش  هب  تبقاع  نوعرف  هکنیا  رب  یلیلد  چیه  دیوگ : یم  يو  هک  تساجنیا  بجعت 

: تفگ دیاب  باوج  رد 

: هلمج زا  تسا ؛ يو  ندش  یخزود  نوعرف و  تاجن  مدع  هرابرد  نآرق  رد  يددعتم  لیالد 

: دیامرف یم  دنوادخ  تاعزان  هکرابم  هروس  رد 

(2) َیلوُألا ) ِهَرِخآلا َو  َلاکَن  ُهللا  ُهَذَخَأَف  یلعَألا  ُمُکَّبَر  اَنَأ  َلاقَف  )

.داد رارق  تبوقع  دروم  ایند  ترخآ و  رد  ار  وا  دنوادخ  داد و  رس  ییادخ  يادن  نوعرف 

: دیامرف یم  گرم  ماگنه  ناسنا  هبوت  شریذپ  مدع  دروم  رد  و 

َِکئلوُأ ٌراّفُک  مُه  َنُوتوُمَی َو  َنیذَّلا  َنآلا َو ال  ُتُبت  ّینِإ  َلاق  ُتوَملا  ُمُهَدَـحَأ  َرَـضَح  اذِإ  یّتَح  ِتاـئِّیَّسلا  َنُولَمعَی  َنیذَِّلل  َُهبوَّتلا  ِتَسَیل  (َو 
(3) ًامیلَأ ) ًاباذَع  مَُهل  اندَتعَأ 

هبوت مدرک ،! هبوت  نالا  دیوگ : یم  دسر  یم  ارف  اهنآ  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  و  دنهد ، یم  ماجنا  ار  دـب  ياهراک  هک  یناسک  يارب 
.میا هدرک  مهارف  ناشیارب  یکاندرد  باذع  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  دنور  یم  ایند  زا  رفک  لاح  رد  هک  یناسک  يارب  هن  تسین و 

: دیامرف یم  دنوادخ  تسا ، نوعرف  ندش  یمنهج  رب  صن  هک  نآرق ، رگید  هیآ  رد  و 

ِهَمیقلا َموَی  ُهَموَق  ُمُدقَی  ٍدیشَِرب *  َنوَعِرف  ُرمَأ  ام  َنوَعِرف َو  َرمَأ  اوُِعبَّتاَف  ِِهئالَم  َنوَعِرف َو  یِلا  نیبُم *  ٍنطلُس  اِنتایِآب َو  یسوم  انلَـسرَأ  دََقل  (َو 
َسِئب َراّنلا َو  ُمُهَدَروَأَف 

312 ص :

ص 586. ممهلا ، دمم  - 1
تایآ 25 و 24. تاعزان ، هروس  - 2

هیآ 18. ءاسن ، هروس  - 3
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(1) ُدُوروَملا ) ُدرِولا 

دندرک يوریپ  نوعرف  نامرف  زا  اهنآ  اما  شنایفارطا  نوعرف و  يوس  هب  میداتـسرف * ...  يراکـشآ  لیلد  دوخ و  تایآ  اب  ار  یـسوم  اـم 
ياه همـشچ  ياج  هب   ) دوب و دـهاوخ  شموق  شیپاشیپ  رد  وا  تمایق ، زور  دوبن * ! تاجن  دـشر و  هیاـم  نوعرف ، ناـمرف  هک  یلاـح  رد 

! دنوش یم  دراو  نآ  رب  هک  شتآ ،)  ) تسا يروخشبآ  دب  هچ  و  دنک ! یم  شتآ  دراو  ار  اهنآ  تشهب ) لالز 

رد ار  یبرع  نبا  نخس  هکنآ  زا  دعب  بجعت  لامک  اب  مکحلا » صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم   » باتک بحاص  یلمآ ، هداز  نسح  داتـسا 
: دیوگ یم  دریذپ ، یم  نوعرف  تاجن 

ینآرق تایآ  هلزان  هبترم  تایاور  هک  میناد  یم  تسا و  خیش  يأر  مکحم  دنـس  تسا  هدمآ  هبوت  لوبق  باب  رد  نیقیرف  زا  هک  یتایاور 
.تسا (2)

.دنا هدش  دوخ  خیـش  عیطم  هتـسب  مشچ  هنوگ  نیا  یبرع  نبا  ناعبات  يو  ندش  یمنهج  نوعرف و  تکاله  رد  ینآرق  صوصن  دوجو  اب 
رد ار  یتیاور  چیه  ناشیا  دنک و  یم  دییأت  ار  یبرع  نبا  لوق  دنا  هدرک  لقن  ینس  هعیـش و  هک  یتایاور  دیوگ  یم  ممهلا  دمم  بحاص 

يارب دنک ؛ یم  تباث  ار  ناشیا  نخـس  فالخ  ربتعم  ییاور  عبانم  اما  تسا ؛ اعدا  کی  ناشیا  نخـس  ًافرـص  دـنک و  یمن  لقن  هنیمز  نیا 
: مینک یم  رکذ  ار  دروم  دنچ  لاثم 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يزیوح  موحرم  نیلقثلا » رون   » ریسفت رد 

(3) یلعَألا ؛) ُمُکَّبَر  اَنَأ   ) َلاق يذَّلا  ُنوَعِرف  َو  ِِهلوَق : یلِإ  ُهاَخَأ ، َلَتَق  يذَّلا  َمَدآ  ُنبا  ُمُُهلَّوَأ  ٍرَفَن : ٌهَعبَس  ِهَمایِقلا  َموَی  ًاباذَع  ِساّنلا  َدَشَأ  َّنِإ 

دناسر و لتق  هب  ار  شردارب  هک  مالـسلا  هیلع  مدآ  دنزرف  اهنآ  نیلوا  .تسا  رفن  تفه  يارب  تمایق  زور  رد  باذـع  نیرت  تخـس  انامه 
.متسه امش  گرزب  راگدرورپ  نم  تفگ : یم  هک  نوعرف  نینچمه 

313 ص :

.96 تایآ 98 -  دوه ، هروس  - 1
ص 586. ممهلا ، دمم  - 2

ح 15. ص 500 ، ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  - 3
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: هدومن لقن   (1) َیلوُألا ) ِهَرِخآلا َو  َلاکَن  ُهللا  ُهَذَخَأَف   ) هفیرش هیآ  لیذ  رد  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  نینچمه 

.هرخآلا یف  هبّذعی  ایندلا و  یف  هقرغأ  نأب 

: دیامرف یم  نوعرف  هبوت  ندشن  لوبق  تلع  هرابرد  حیحص  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

: لاق ینادمَهلا  ِدَّمَُحم  ِنب  ِمیهاربِا  یِلا  ِهِدانسإب   ِ ِرابخَألا ِنُویُع  یف 

؟ ِهِدیحوَِتب َّرَقَأ  ِِهب َو  َنَمآ  دَق  َنوَعِرف َو  َیلاعَت  ُهللا  َقَرغَأ  ِهَّلِع  ِّيَِأل  مالسلا : هیلع  اضِرلا  ِنَسحلا  یبَِأل  ُتُلق 

ِفَلَّسلا َو ِیف  ُهُرکِذ  َیلاعَت  ِهللا  ُمکُح  َِکلذ  َو  ٍلُوبقَم ، ُریَغ  ِساّنلا  ِهَیؤُر  َدـنِع  ُنامیإلا  َو  سأَـبلا ، ِهَیؤُر  َدـنِع  َنَمآ  ُهَّنَأـِل  مالـسلا : هیلع  َلاـق 
( اَنَـسَأب اوَأَر  اَّمل  مُُهنامیإ  مُهُعَفنَی  ُکَی  مَلَف  َنیکِرـشُم  ِِهب  اّنُک  اِمب  انرَفَک  ُهَدـحَو َو  ِهللاِاب  اّنَمآ  اُولاق  اَنَـسَأب  وأَر  اّمَلَف  : ) یلاعَت ُهللا  َلاق  ِفَلَخلا ،
(3) َو ًاریَخ ) اِهنامیا  یف  تَبَـسَک  وَأ  ُلبق  نِم  تَنَمآ  نُکَت  َمل  اُهنامیا  ًاسفَن  عَفنَی  َّکبَر ال  ِتاـیآ  ضَعب  یتأَـی  َموَی  : ) َّلَـجَوَّزَع َلاـق  (2) َو 
َنالاء َو : ) َلیقَف  (4) َنیِملـسُملا ) َنِم  اَنَأ  َلیئارـِسا َو  ُوَنب  ِِهب  تَنَماء  يذَّلا  الا  هلا  هَّنَا ال  ُتنَماء  َلاق  : ) َلاق ُقَرَغلا  ُهَکَردَأ  اََّمل  ُنوَعِرف  اذَـکه 

(6) (5) ؛  َنیدِسفُملا ) َنِم  َتنُک  ُلبَق َو  َتیصَع  دَق 

: دنک یم  لقن  ینادمه  دمحم  نب  میهاربا 

؟ دومن قرغ  درک  دیحوت  هب  رارقا  هک  یلاح  رد  ار  نوعرف  دنوادخ  ارچ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

314 ص :

هیآ 25. تاعزان ، هروس  - 1
هیآ 85. (، 40  ) رفاغ هروس  - 2
هیآ 158. (، 6  ) ماعنا هروس  - 3

هیآ 90. سنوی ، هروس  - 4
هیآ 91. نامه ، - 5

ح 119. ص 316 ، ج 2 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  - 6
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یمن لوبقم  ناسنا  هبوت  تلاح  نیا  رد  دومن و  هدهاشم  دوخ  نامـشچ  اب  ار  گرم  هک  دروآ  نامیا  ادـخ  هب  ینامز  نوعرف  اریز  دومرف :
ار ام  باذع  نارفاک  هک  ینامز  : » هدومرف شیوخ  مالک  رد  هک  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  يارب  یلاعت  دنوادخ  مکح  تسا  نیا  .دـشاب و 
هک ینامز  درادن  ناشلاح  هب  یعفن  اهنآ  نامیا  اما  میدیزرو ؛ یم  كرـش  هچنآ  هب  میدش  رفاک  میدروآ و  نامیا  ادخ  هب  دنتفگ  دندید ،

نامیا دسر  ارف  نامرجم ) بذع  رد   ) یهلا ياه  هدعو  زا  یضعب  هک  ینامز  : » لاعتم دنوادخ  نخـس  نینچمه  و  دننیب » یم  ار  ام  باذع 
قرغ هک  دوب  هنوگ  نیا  مه  نوعرف  تیعـضو  و  دـشاب .» هدرک  بسک  يریخ  هدروآ و  نامیا  لبق  زا  هکنیا  رگم  دـهد  یمن  دوس  یـسک 

.دش

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  رگید  ثیدح  رد 

َقَرَغلا هَکَردَأ  اذِإ  یّتَح  : ) ُلوُقَی َّلَجَوَّزَع  َهللا  ُعَمـسَت  َالَا  .ِسأَبلا  ِهَیؤُر  َدـنِع  الا  یـشخَی  ُرَّکَذَـتَی َو ال  َنوَعِرف ال  نِإ  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َِملَع  دَـق  ... 
ُلبَق َو َتیَـصَع  دَق  َنالاء َو  : ) َلاق ُهَنامیإ َو  ُهللا  ِلَبقَی  مَلَف   (1) َنیِملسُملا ) َنِم  اَنَأ  َلیئارـِسا َو  ُوَنب  ِِهب  تَنَماء  يذَّلا  الا  هِلا  ّهنَأ ال  ُتنَماء  َلاق 

(3) (2) ؛ َنیدِسفُملا ) َنِم  ُتنُک 

دنوادخ هک  يا  هدینـشن  ایآ  .گرم  ندید  ماگنه  رگم  دسرت  یمن  دوش و  یمن  رکذتم  زگره  نوعرف  هک  تسناد  یم  ّلجوّزع  دنوادخ 
میلست زا  لیئارـسا و  ینب  يادخ  هب  مدروآ  نامیا  تفگ  تفرگ و  ارف  ار  نوعرف  ندش  قرغ  هکنیا  ات  : » دیامرف یم  يو  هرابرد ي  لاعتم 

دـسفم و لـبق  زا  وت  هک  یتروص  رد  ینداد )؟ ناـج  لاـح  رد  هک   ) نونکا : » دومرف تفریذـپن و  ار  ناـمیا  دـنوادخ  نکیل  و  مناگدـش »
«. يدوب راکهبت 

ندش یمنهج  تکاله و  رد  نآرق  صوصن  دوجو  اب  دـنچ  ره  دـش ، رکذ  دروم  دـنچ  هنومن  يارب  طقف  هک  يرگید  ددـعتم  ثیداحا  و 
.دشاب یمن  ثیداحا  هنوگ  نیا  ندروآ  هب  يزاین  رگید  نوعرف 

315 ص :
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دومن و ییادخ  ياعدا  تخیر و  نیمز  يور  ار  لیئارسا  ینب  هانگ  یب  لفط  نارازه  نوخ  هک  راک ، تیانج  رفاک  نوعرف  رگا  یتسار  هب 
!!؟ تشاد دهاوخ  ینارای  خزود  رگید  ایآ  دبای ، تاجن  رابجا  يور  زا  گرم و  مد  هبوت  اب  درک  دربن  ادخ  اب  تشاد  ناوت  ات 

: دسیون یم  یبرع  نبا  نخس  نیا  دقن  رد  يریگناهج  نسحم  رتکد  بانج 

رد ًـالثم  تسا ؛]  ] هتفگ نخـس  منهج  شتآ  رد  شدولخ  نوـعرف و  تیـصعم  زا  یهاـگ  وا  هک  نیا  اـب  اریز  تسا ؛ دراو  مه  داـقتنا  نیا 
(1) َنُومِرجُملا ) اَهُّیَأ  َموَیلا  اُوزاتما  َو  : ) هکرابم هیآ  بطاخم  هک  دـیوگ  یم  نخـس  ینیمرجم  تعامج  هرابرد  هک  اجنآ  هیکم  تاـحوتف 

یمن نوریب  نآ  زا  دـنا و  شتآ  رد  اهنآ  هک  دـنک  یم  حیرـصت  دادـملق و  يو  لاثما  نوعرف و  ار  تعامج  نیا  تسخن  هفیاـط  دنتـسه ،
زا شتاجن  نوعرف و  نامیا  تّحـص  رد  تحارـص  یبرع  نبا  تارابع  رثکا  ناناملـسم ، هفاک  هدیقع  فالخرب  نیا ، دوجو  اب  یلو  دنیآ ؛
هیف سیل  ًارهطم  ًارهاط  هضبقف  : » تسا هدرک  حیرـصت  تسوا  رثا  نیرت  مکحم  هک  شـصوصف  باتک  رد  هلمج  زا  .دراد  ترخآ  باذـع 

شیپ نوعرف ، نوچ  هکنیا  لصاح  هلبق .» ام  ّبُجی  مالـسإلا  و  ماثآلا ، نم  ًائیـش  بستکی  نأ  لبق  هنامیا  دنع  هضبق  ّهنأل  ثبخلا  نم  ءیش 
ینعی يداقتعا  ثبخ  زا  تفریذـپ و  ار  شنامیا  دـنوادخ  دروآ  ناـمیا  میحج ، میعن و  باذـع و  باوث و  زا  ترخآ  راد  راـثآ  روهظ  زا 

باذـع زا  وا  درب و  اـیند  زا  رهطم  رهاـط و  ار  وا  دوـش  یهاـنگ  بکترم  هـکنآ  زا  شیپ  دـینادرگ و  شکاـپ  تیبوـبر  ياـعدا  كرش و 
رد هلمج  زا  دیوگ ، یم  نخـس  يو  تبانا  تباجا  نوعرف و  نامیا  تحـص  زا  يدراوم  رد  زین  هیکم  تاحوتف  رد  .تفای  تاجن  ترخآ 

(2) متفه . ...  تصش و  دص و  باب 

دوجو و تدـحو  هدـیقع  نامه  دـنادب  تاـجن  لـها  ار  نوعرف  نآرق ، فیرـش  صن  فـالخرب  هنوگ  نیا  یبرع  نبا  هدـش  ببـس  هچنآ 
نوعرف یبرع  نبا  هک  تسور  نیا  زا  .دنـشاب  یم  یهلا  تاذ  رهظم  نوعرف  هلمج  زا  ءایـشا  مامت  هدیقع  نیا  رد  اریز  تسا ؛ يو  دوجوم 

! دنک یم  یفرعم  ادخ  دوخ  ینعی  قحلا » نیع   » ار

316 ص :

هیآ 59. سی ، هروس  - 1
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هک هنوگ  نامه  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  ّلـضم » اـی   » مسا رهظم  نوعرف   (1) هیفوص ، ریاـس  یبرع و  نبا  یناـفرع  هاگدـید  قبط  نینچمه 
دوجو کی  نوعرف  دوجو  اهنت  هن  هاگدید  نیاربانب  سپ  دـناد ، یم  يداه » ای   » مسا رهظم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

!! تسا دنوادخ  ّلضم » ای   » مسا رهظم  اریز  دهد  یم  انعم  ملاع  هب  يو  هکلب  دشاب ؛ یمن  یفنم  فرحنم و 

.تسا ریاغم  مالسا  میلاعت  اب  ًالماک  دیاقع  نیا  دش  حرطم  هک  هنوگ  نامه 

317 ص :

( هیوسوم صف  مکحلا  صوصف   ) .نوعرفل هروصلاف  ّقحلا  نیع  ناک  نإ  و  - ... 1
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یبرع نبا  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  یبن  حون  - 23

هیبشت و  » هب هدـیقع  یبرع ، نبا  دوجوم  دوجو و  تدـحو  هب  هدـیقع  تاعورف  زا  یکی  دـش  حرطم  نیـشیپ  ثحابم  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
هن دشاب و  هتشاد  هدیقع  فرـص  هیبشت  هب  هن  هک  تسا  یـسک  دحوم  دنراد  هدیقع  يو  ناعبات  یبرع و  نبا  .تسا  لاعتم  دنوادخ  هیزنت »
مه تسا و  ءایشا  هیبش  مه  ای  .تسین و  مه  تسا و  ءایشا  زا  هزنم  دنوادخ  مه  هک  ینعم  نیا  هب  ود ؛ نیا  عمج  هب  هکلب  فرص ، هیزنت  هب 

دنوادخ دیوگب  رگا  و  تسا ، هابتشا  رد  دنرادن  ادخ  اب  یتهابـش  چیه  ءایـشا  دیوگب  قلطم  روط  هب  هک  یـسک  هاگدید ، نیاربانب  .تسین 
دشاب ادخ  تب  دناوت  یمن  سپ  تسا ، دیقم  هک  تهج  نیا  زا  تسادخ ، زا  هزنم  مه  تب ، سپ  تسا ؛ هابتـشا  رد  مه  تسا  ءایـشا  نامه 

.تسا هدش  رگ  هولج  تب  نیا  تروص  هب  لزنت  هلحرم  رد  یهلا  تاذ  هک  تهج  نیا  زا  تسادخ ، مه  و 

شنیب مدع  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  حون  اریز  دنک ؛ یم  یفرعم  صقان  ار  شتوعد  هقرفت و  لها  ار  مالسلا  هیلع  حون  یبرع  نبا  ور  نیا  زا 
ار يو  غیلبت  دندوب ، لئاق  تب ) تیهولا  هب  داقتعا  ینعی   ) هیبشت هلأسم  هب  وا ه  موق  تهج  نیا  زا  تفگ و  یم  نخـس  هیزنت  زا  طقف  يوق ،

.دنتساخرب تفلاخم  هب  وا  اب  دنتفریذپن و 

یم ار  شتوـعد  وا  موـق  ًاـمتح  تفگ ، یم  نخـس  هیبـشت  زا  مه  هیزنت و  زا  مه  دوـخ  غـیلبت  هویـش  رد  حوـن  رگا  دراد  اـعدا  یبرع  نـبا 
.دنتفریذپ

319 ص :
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: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يریگناهج  نسحم  رتکد 

؛ تسا هدوب  صقان  شتوعد  و  هقرفت ) فالتخا و   ) ناقرف ماقم  شماقم  هک  دسانش  یم  يربمایپ  لوسر و  ار  مالسلا  هیلع  حون  یبرع  نبا 
عیمج زا  هزنتم  هک  هدرک  توعد  ییادخ  ینعی  ضحم  هیزنت  هب  ار  شموق  هدوب و  هقرفت  ناقرف و  لها  ضحم و  هّزنم  وا  يو  رظن  هب  اریز 

یتهباـشم و هوجو  زا  یهجو  ءاـحنا و  زا  يوحن  هب  شتاـقولخم  وا و  ناـیم  و  تسا ، ناوکا  بتارم  ماـمت  زا  یلاـعتم  ماـسجا و  بئاوـش 
ضحم هبشم  هک  وا  موق  اذل  تسا ؛ هدرواین  نایم  هب  ینخس  هجو  چیه  هب  شقلخ  اب  وا  بسانت  ینعی  هیبشت  زا  و  تسین ، دوجوم  یتبسانم 

نایم هک  دنتفریذپن  ار  شتوعد  دندیمهفن و  ار  شنخـس  دنتـشاد ، شیارگ  هقرفت  ناقرف و  هب  رگید  يا  هنوگ  هب  مه ، اهنآ  ینعی  دـندوب ؛
هک ینعی   (1) دوب ، نآرق  لها  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ام  یبن  دننام  وا  رگا  اما  .دنتفاین و  یتبسانم  يو  توعد  دوخ و  دقتعم 

.دنتفریذپ (2) (3) یم  ار  شتوعد  موق  هجیتن  رد  دش و  یم  لماک  شتوعد  درک ، یم  عمج  هیبشت  هیزنت و  نایم 

نیا هلمج  زا  هتخادرپ ، نآ  لیـصفت  هب  مکحلا ، صوـصف  باـتک  هژیو  هب  شراـثآ ، رد  هدـیزرو و  رارـصا  صوـصخ  نیا  رد  یبرع  نبا 
 ...«. ًارارسا مهاعد  ّمث  ًاراهج  مهاعدف  هوباجأل ، نیتوعدلا  نیب  هموقل  عمج  مالسلا  هیلع  ًاحون  ّنأ  ول  و  : » تسا هدروآ  ار  ترابع 

: میزادرپ یم  روبزم  ترابع  نایب  حرش و  هب  وا  ربتعم  ناحراش  عورش  زا  هدافتسا  اب  ام 

، درک یم  عمج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  روط  ناـمه  درک ، یم  عمج  هیبشت  هیزنت و  توعد  نیب  مالـسلا  هیلع  حون  رگا 
دندیتسرپ یم  تب  دندوب ، دـقتعم  هیبشت  هب  طقف  هک  موق  درک و  توعد  هیزنت  هب  طقف  ار  شموق  وا  اما  دـندرک ، یم  تباجا  ار  شتوعد 

یم وا  شیپ  دوخ  عیفش  ادخ و  هب  برقت  هلیسو  و  دنتخادرپ ، یم  ناشتدابع  هب  دنتشادنپ ، یم  لامک  تافـص  هب  فصتم  ار  دوخ  ناتب  و 
هک وا  توعد  نایم  نوچ  اذل  دنتسناد ؛

320 ص :

! تسا هدروآ  فالتخا ) هقرفت و  ینعی  « ) ناقرف  » لباقم رد  ار  نآرق »  » هژاو یکریز  اب  یبرع  نبا  دوش  یم  هظحالم  هک  نانچ  - 1
.دنراد دحاو  یفده  ناربمایپ  همه  الا  تسا و  یبرع  نبا  قطنم  یب  طلغ و  ياعدا  نیا  هتبلا  - 2

ص 290. یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع  نیدلا  یحم  - 3
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نامه ار  شموق  وا  رگا  یلو  دـنتفریذپن ؛ ار  شتوعد  دـنتفاین  یتبـسانم  هجو  دوب ، ضحم  هیبشت  هک  شیوخ  هدـیقع  دوب و  ضحم  هیزنت 
هتفاـی و لزنت  یهلا  تاذ  اریز  تسادـخ ؛ مه  تب  تفگ  یم  ینعی  ، ] دومن یم  توعد  مه  هیبـشت  هب  درک ، یم  توعد  هیزنت  هب  هک  روط 

دروم رد  مه  ار  شتوعد  موق  تسا ] دیقم  تب  اما  تسا  قلطم  دـنوادخ  اریز  تسین ؛ ادـخ  مه  و  تسا ، هدـش  رگ  هولج  نآ  تروص  هب 
هکلب درکن ؛ ار  راک  نیا  وا  اما  دنتفای ؛ یم  رد  شیوخ  دقتعم  وا و  توعد  نایم  یتبـسانم  هک  هیبشت  دروم  رد  مه  دـنتفریذپ و  یم  هیزنت 
خـسار یئزج  رهاظم  تبحم  رد  هک  موق  اذل  دومن ، توعد  قلطم  نطاب  تدابع  هب  نطاب  رد  و  قلطم ، رهاظ  تدابع  هب  رهاظ  رد  ار  نانآ 

رب ِملظُم  تانیعت  رب  ماکحا  هرخالاب  بلغ و  اهنآ  رب  تدحو  زا  تلفغ  ترثک و  هب  هجوت  دـندوب و  تباث  یـسح  تادوبعم  تدابع  رد  و 
نوچ مالسلا  هیلع  حون  دندز و  زابرـس  شتوعد  تباجا  زا  دنتخادرپ و  شتفلاخم  هب  دندرکن ، كرد  ار  شنانخـس  دوب ، یلوتـسم  اهنآ 

: دومرف دید  نینچ 

، دناشوپب ار  ناتناهانگ  زین  ناتدوخ و  تافص  تاذ ، دوجو ، ینعی  کیرات ، ياه  هدرپ  نیا  شدوخ  رون  هب  ات  دیهاوخب  ناتراگدرورپ  زا 
.تسا (1) راتس  هدنناشوپ و  ینعی  رافغ  وا  هک 

روفن و نیا  مالسلا  هیلع  حون  .دنتشادن  ار  شتوعد  لوبق  دادعتـسا  هک  تشگ  نازیرگ  رازیب و  يو  زا  ناشنطاب  مه  زاب  دوجو  نیا  اب  اما 
نطاب و رهاظ و  رد  ار  موق  نم  هکنیا  اب  درک : ضرع  شراگدرورپ  هب  تیاکح  ای  تیاکـش و  ماقم  رد  درک ، هدـهاشم  نانآ  زا  ار  زیرگ 
، تسا هدش  رهاظ  ترثک  تروص  هب  هک  قلطم  قح  دوهـش  تدحو و  لوبق  زا  نانچمه  نانآ  یلو  مدناوخ  وت  يوس  هب  ناهن  راکـشآ و 

ناشیارب مالسلا  هیلع  حون  توعد  تباجا  دنتسناد  هک  ینامز  .درواین و  راب  هب  یلـصاح  ترفن  دیزم  زج  نم  توعد  و  دندیزرو ، عانتما 
ملع رد  ناخسار  یلو  دومرف ؛ تمذم  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  حون  اذل  دندز و  يرک  هب  ار  دوخ  دنتـسب و  ار  ناشیاه  شوگ  تسا ، بجاو 

، تعیرـش رهاظ  ثیح  زا  اهنت  دومرف  شموق  هرابرد  شنزرـس  نابز  هب  وا  هک  ار  هچنآ  دنناد  یم  یبوخ  هب  دوهـش  فشک و  باحـصا  و 
حدم تقیقح  رد  اما  دوب ؛ شنزرس  تمذم و 

321 ص :

.تسا هدینادرگرب  هدنناشوپ »  » ینعی راتس »  » يانعم هب  هدنزرمآ »  » ینعی لوادتم ؛ يانعم  زا  ار  راّفغ »  » هملک یبرع  نبا  - 1
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قح و نیب  قرف  هب  وا  هک  دنتفریذپن  ار  شتوعد  تهج  نیا  هب  نانآ  هک  دوب  هاگآ  یبوخ  هب  دوخ  مالسلا  هیلع  حون  اریز  دوب ، شیاتس  و 
عمج ینعی   (1) نآرق ، یهلا  رما  مامت و  مات و  لامک  هک  یتروص  رد  دوب ، صقان  ناقرف و  نیا  درک و  یم  توعد  هیزنت  هیبشت و  قلخ و 

هیبشت و نایم  عماـج  هک  نآرق  ندروآ  هنرگ  دوبن و  مالـسلا  هیلع  حون  ماـقم  نآرق  ماـقم  هتبلا  تسا ؛ هیبشت  هیزنت و  قلخ و  قح و  ناـیم 
.دوب بجاو  يو  رب  تسا  هیزنت 

قلخ و قح و  هیبشت ، هیزنت و  نیب  عمج  ماـقم  رد  ینعی  نآرق ؛ ماـقم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اـم  یبـن  دـننام  هک  ناـنآ 
دننام ضحم  ناهّبشم  راتفگ  هب  هن  دنهد و  یم  شوگ  مالـسلا  هیلع  حون  دننام  ضحم ، ناهّزنم  لوق  هب  هن  دنراوتـسا ، ترثک  تدحو و 
قرف ماقم  نآ  هک  تسین  نآرق  نمـضتم  ناقرف  تسا ، عمج  ماـقم  نآ  هک  تسا  ناـقرف  نمـضتم  نآرق  هکنیا  اـب  .مالـسلا  هیلع  حون  موق 

.تسا

ماقم نآ  اذـل  تسا ، متا  لمکا و  ماقم  هجیتن  رد  ترثک و  تدـحو و  قلخ ، قح و  هیبشت ، هیزنت و  ماقم  عماج  هک  ینآرق  ماـقم  نوچ  و 
ماقم سپ  .تسامـسا  عیمج  عماج  هک  تسا  مظعا  مسا  رهظم  متاخ و  وا  هک  دـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ام  یبن  ّصتخم 

ینآرق و ماقم  مکح  هب  وا  و  تسا ، هدش  یفرعم  تما  نیرتهب  دیجم  نآرق  رد  هک  دشاب  یم  شتما  نآ  زا  وا  تیعبت  هب  وا و  نآ  زا  عمج 
تابثا ار  قرف » رد  عمج   » و عمج » رد  قرف   » هدرک و عمج  هیبشت  هیزنت و  ماـقم  ناـیم   (2) ءیـش ،) هلثمک  سیل   ) هکرابم هیآ  رد  یعمج 

.هقیقحلاب تسا  دحاو  ریثک  رابتعإلاب و  تسا  ریثک  دحاو  هک : تسا  هتشاد  راهظا  ار  هتکن  نیا  ینعم  رد  هدومرف و 

عمج هیبشت  هیزنت و  نیب  هلیسو  نیا  هب  دروآ و  یم  يا  هیآ  نینچ  مه  مالسلا  هیلع  حون  رگا  و 

322 ص :

رب لزنم  باتک  ياـنعم  هب  هک  ار  ناـقرف  نآرق و  تاـملک  هتخادرپ و  ظاـفلا  لـیوأت  هب  هراـبود  دوخ  صاـخ  یتسدریز  اـب  یبرع  نبا  - 1
و هیبشت »  » نایم عمج  ینعی  تسا ، هدرب  راک  هب  قرف »  » و عمج »  » يانعم هب  بیترت  هب  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ام  ربمایپ 

اهنآ نایم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ام  یبن  دـننام  یـسک  رگا  يو  هدـیقع  هب  نیاربانب ، اهنآ .» نیب  قرف   » و هیزنت » »
اهنآ زا  یکی  هب  ینعی  دراذـگب ، قرف  اـهنآ  ناـیم  رگا  یلو  دـشاب ، ینآرق »  » وا دـنک  توعد  ود  ره  هیبـشت  هیزنت و  هب  ینعی  دـنک ، عمج 

.دشاب یناقرف »  » وا درک ، توعد  ضحم  هیبشت  هب  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  هک  روط  نامه  دیامن ، توعد 
هب ار  انعم  قوف  هیآ  لیوأت  رد  یبرع  نبا  اما  .تسا  دوخ  ياـه  هدـیدپ  زا  هزنم  ًـالماک  دـنوادخ  هک  تساـنعم  نیا  رد  صن  قوف  هیآ  - 2

.دنک تابثا  هیبشت  هیزنت و  عمج  رد  ار  شیوخ  دیاقع  هک  دنک  یم  حرطم  يا  هنوگ 
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ضحم هیزنت  هب  مالـسلا  هیلع  حون  دش ، هتفگ  هک  نانچ  یلو  دنتفریذپ ؛ یم  ار  شتوعد  دنداد و  یم  شوگ  ار  شنخـس  موق  دومن ، یم 
.دزیرگ (1) یم  دض  زا  دض  هک  روط  نامه  دنتخیرگ ، شتوعد  زا  دندوب  ضحم  هیبشت  له  هک  موق  درک و  توعد 

: دسیون یم  يریگناهج  رتکد 

توعد هک  ار -  دوخ  هدیقع  ات  هدیشوک  نآرق  تایآ  زا  يدیعب  لیوأت  اب  ولو  تسوا  دوخ  صوصخم  هک  یـصاخ  تراهم  اب  یبرع  نبا 
تدـحو یفوص  کـی  يارب  شـشوک  شـالت و  نیا  هتبلا  دـناسرب ؛ توـبث  هب  هجوـم -  شموـق  رذـع  دوـب و  صقاـن  مالـسلا  هیلع  حوـن 

رامـش هب  نآ  یقطنم  جیاتن  مزاول و  زا  هکلب  دیامن ، يراگزاس  شدوجو  تدحو  هب  لوق  اب  هک  تسا  مزال  یبرع ، نبا  دـننام  يدوجو ،
فلاخم و دـنا ، هدـیمهف  مالـسا  لها  زا  شناوریپ  یبرع و  نبا  ریغ  هک  روط  نآ  تعیرـش  اب  ای  تعیرـش و  رهاـظ  اـب  هچ  رگا  دـیآ ؛ یم 
هب یتح  هدرک و  شداـقتنا  هتـساخرب  شتفلاـخم  هب  تهج  نیا  هب  تعیرـش  ناـیماح  نید و  ناـملاع  زا  يا  هدـع  اذـل  دـشاب ؛ راـگزاسان 

.تسا (2) هدرک  ریفکت  ار  مالسلا  هیلع  حون  شا  هدیقع  نیا  اب  یبرع  نبا  دنا  هدش  دقتعم  دنا ، هتخادرپ  شریفکت 

هئارا نآرق  تایآ  زا  ار  ییانعم  شدوجو  تدحو  هدیقع  هب  هجوت  اب  یبرع  نبا  دـندومن ، هظحالم  مرتحم  ناگدـنناوخ  هک  هنوگ  نامه 
فالتخا لها  يو  صقان و  مالـسلا  هیلع  حون  توعد  ینعم  نیا  رد  .دراد  تریاغم  نآرق  ّصن  اـب  هکلب  رهاـظ ؛ اـب  ًـالماک  هک  دـهد  یم 

هب وا  زا  نآرق  رد  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  ياسرف  تقاـط  ياـه  تمحز  رطاـخ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسا ؛
: دتسرف یم  مالس  يو  رب  تسا و  هدرک  دای  یگرزب 

 * َنیرِخآلا ِیف  ِهیَلَع  انکََرت  َو  َنیقابلا *  ُمُه  ُهَتَّیرُذ  اَنلَعَج  َو  ِمیظَعلا *  ِبرَکلا  َنِم  ُهَلهَأ  ُهانیََّجن َو  َو  َنُوبیجُملا *  َمِعنَلَف  ُحون  اـنیَدان  دََـقل  (َو 
یف ٍحون  یلَع  ٌمالَس 

323 ص :

، يرصیق صوصف  حرـش  51 ؛ صص 42 -  یناشاک ، صوصف  حرـش  294 ؛ صـص 287 -  يدـنج ، صوصف  حرـش  زا  زا  هتفرگرب  - 1
.181 صص 176 -  یمزراوخ ، صوصف  حرش  138 ؛ صص 136 - 

.293 صص 290 -  یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع  نبا  نیدلا  یحم  - 2
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(1) َنیرَخآلا ) اَنقَرغَأ  َُّمث  َنینِمؤُملا *  اَنِدابِع  نِم  هَّنِإ  نینِسحُملا *  يِزَجن  َِکلذَک  ّانِإ  َنیملاعلا * 

گرزب هودنا  زا  ار  شنادناخ  وا و  و  میتسه *  يا  هدـننک  تباجا  بوخ  هچ  و  میدرک ) تباجا  ار  وا  ياعد  ام  و   ) دـناوخ ار  ام  حون ، و 
یقاب دـعب  ياه  تما  نایم  رد  ار  وا  کین  مان  و  میداد *  رارق  نیمز ) يور   ) ناگدـنامزاب ناـمه  ار  شنادـنزرف  و  میدیـشخب *  ییاـهر 

ام نامیا  اب  ناگدـنب  زا  وا  هک  ارچ  میهد *  یم  شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  ام  داب * ! نایناهج  ناـیم  رد  حون  رب  مالـس  .میداـهن * 
.میدرک قرغ  ار  وا ] نانمشد   ] نارگید سپس  دوب * 

! يرآ

هقرفت فالتخا و  لها  تفرعم و  صقن  هب  مهتم  ار  یهلا  گرزب  ناربمایپ  هک  دور  یم  شیپ  اجنآ  ات  دوخ  دیاقع  هیجوت  يارب  یبرع  نبا 
.دنک (2) یم  یفرعم 

داحتا و ینعی  نآرق ؛ لها  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربماـیپ  هک  دـیوگ  یم  شیوخ  دـیاقع  هیجوت  يارب  یبرع  نبا 
یم یعطق  رواـب  نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  نادـناخ  هب  توعد  مه  تسا و  هدرک  یم  هیزنت  هب  توعد  مه  اریز  تسا ؛ هدوـب  عـمج 

تاملک رد  .تسا  شیوخ  تاقولخم  اب  ریاغم  نیابم و  ًاـقلطم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  هدوب  اـنبم  نیا  رب  ناراوگرزب  نیا  میلاـعت  هک  میـسر 
؛ دوش یم  هدـهاشم  تسا » شیوخ  تاـقولخم  اـب  نیاـبم  وا  «: » ِهِقلَخ نِم  ٌِنئاـَب  َوُه   » هلمج نیا  ناوارف  بترم و  ناراوـگرزب  نآ  یناروـن 

.دشاب یمن  حیحص  زگره  یبرع  نبا  نخس  نیاربانب 

یم غیلبت  ار  يدحاو  لوصا  همه  مالـسلا  هیلع  متاخ  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  زا  یهلا  ناربمایپ  مامت  میرک  نآرق  ياه  هزومآ  قبط  یناث  رد 
َّنإ : ) دـیامرف یم  نآرق  .دـندومن  یم  توعد  درادـن  شیوخ  تاقولخم  اب  یتیخنـس  چـیه  هک  يا  هناگی  يادـخ  هب  همه  ینعی  دـندرک ،

ِهللاَدنِع َنیِّدلا 

324 ص :

.82 تایآ 75 -  تافاص ، هروس  - 1
یم مهتم  تفرعم  صقن  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یبن  نوراه  مکحلا  صوصف  باتک  زا  هینوراـه  ّصف  رد  يو  تشذـگ  هک  هنوگ  ناـمه  - 2

!! دنتسرپ یم  ار  ادخ  عقاو  رد  مه  ناتسرپ  تب  دنادب  ات  تشادن  عاستا  مالسلا  هیلع  یسوم  بلق  دننام  يو  بلق  هک  ارچ  دنک ،
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.دنا هدومن  یم  توعد  دحاو  يادخ  هب  یگمه  تسا ، هدوب  یتسرپاتکی  اهنآ  نید  هک  ناربمایپ  مامت  ینعی   (1) ُمالسإلا )

میرک نآرق  صن  اب  لماک  تریاغم  دـنک  یم  یفرعم  هقرفت  لها  تفرعم و  صقن  هب  ار  ناربمایپ  زا  یخرب  هک  یبرع  نبا  نخـس  نیاربانب 
.دراد

: دوش یم  حرطم  اجنیا  یلاؤس 

: دیامرف یم  تحارص  هب  مالسلا  هیلع  حون  موق  هرابرد  نآرق  هکنیا  اب 

(2) ًاراصنَأ ) ِهللا  ِنُود  نِم  مَُهل  اوُدِجَی  مَلَف  ًاران  اُولِخدُأَف  اُوقَرغَأ  مِِهتائیطخ  اّمِم  )

.دنتفاین دوخ  يارب  یناروای  ادخ  زج  و  دنتشگ ، دراو  خزود  شتآ  رد  دندش و  قرغ  ناشناهانگ  رطاخ  هب  یگمه  ماجنارس ) يرآ ، )

هب ناـنآ  هک  دراد  اـنعم  نیا  رد  تحارـص  قوف  هیآ  هک  یلاـح  رد  دـیامن ، یم  هئربت  ار  مالـسلا  هیلع  حون  موق  یبرع  نبا  ساـسا  هچ  رب 
!؟ دندیسر تکاله  هب  ناشنایغط  رفک و  رطاخ 

: باوج

يو دراد ، تافانم  میرک  نآرق  صن  اب  دـص  رد  دـص  هک  دـهد  یم  هئارا  ار  ییانعم  قوف  هیآ  زا  شیوخ  دـیاقع  هیجوت  يارب  یبرع  نبا 
مالسلا هیلع  حون  موق  دنک : یم  ریسفت  نینچ  سپـس  دریگ و  یم  مدق  ینعی  هوطخ »  » هژاو زا  ار  هدش  هتفرگ  اطخ  زا  هک  تائیطخ »  » هژاو

دـشاب نافرع  يدوخ و  یب  تریح و  نامه  هک  ملع  يایرد  رد  یتسرپادخ (3)  تیدوبع و  ریـسم  رد  ناش  هناصلاخ  ياه  مدق  رطاخ  هب 
، شتآ رد  مالـسلا  هیلع  حون  موق  دورو  زا  روـظنم  دـیوگ  یم  شتآ  رد  مالـسلا  هیلع  حوـن  موـق  دورو  ریـسفت  رد  سپـس  دـندش ؛ قرغ 

! تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  ملع  لالز  همشچ 

325 ص :

هیآ 19. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  - 1
هیآ 25. حون ، هروس  - 2

.تسا یتسرپادخ  نامه  یتسرپ  تب  یبرع ، نبا  يدوجو  تدحو  هاگدید  رد  - 3
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: تسا نینچ  هیحون  ّصف  مکحلا  صوصف  باتک  زا  يو  نخس  نتم 

(1) نّییدّمحملا ؛ یف  ءاملا  نیع  یف  ًاران ) اُولِخدُأَف  ، ) هریحلا وه  و  هللااب ، ملعلا  راحب  یف  اوقرغف  مهب  تطخ  یّتلا  یهَف  مِِهتائیطَخ ) اّمِم  )

زا دندیـشک  یم  یتسرپ  تب  زا  تسد  دنداد و  یم  شوگ  ار  يو  فرح  مالـسلا  هیلع  حون  موق  رگا  هک  تسا  هدـیقع  نیا  رب  یبرع  نبا 
!! دندومن یم  طوقس  نافرع  دیحوت و  عیفر  تاماقم 

: دسیون یم  يو 

یلا مهجرخأ  ولف  .دـبألا  یلا  هیف  اوکلهف  مهراـصنأ  نیع  هللا  ناـکف  ًاراـصنأ  هللا  نود  نم  مهل  اودـجی  ملف  هللااـب  ملعلا  راـحب  یف  اوـقرغف 
(2) هعیفرلا ؛ هجردلا  هذه  مهب  لزنل  هعیبطلا  فیس  فیسلا 

اهنآ هدـنهد  يرای  هللا  سپ  .دـنتفاین  هدـنهد  يرای  هللا  زج  سپ  دـندیدرگ ؛ قرغ  یلاعت  هللااب  ملاع  ياهایرد  رد  مالـسلا ] هیلع   ] حون موق 
نآ زا  ار  دوخ  تما  مالسلا ] هیلع   ] حون ترضح  هچنانچ  .دندیدرگ  قح  رد  یناف  كاله و  دبا  ات  مالـسلا ] هیلع   ] حون موق  هاگنآ  دش ،

.داد یم  لزنت  نیرت  نییاپ  هجرد  هب  عیفر  الاو و  هجرد  نآ  ار  اهنآ  دروآ  یم  نوریب  تعیبط  لحاس  هب  ملع  ياهایرد 

فراع نیرتدباع و  هب  لیدبت  دنا ، هدـش  یفرعم  تیرـشب  خـیرات  ماوقا  نیرت  فرحنم  وزج  نآرق  صن  قبط  هک  حون  موق  لیوأت ، نیا  اب 
!! دنوش یم  رشب  خیرات  ماوقا  نیرتدحوم  نیرت و 

326 ص :

ص 66. مکحلا ، صوصف  - 1
ص 70. یناشاک ، قازرلادبع  حرش  مکحلا ، صوصف  - 2
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مالسلا هیلع  میهاربا  هب  یهاگآ  مدع  نداد  تبسن  - 24

صوصن فالخرب  نینچمه  دـناد و  یم  اطخ  دـنک ، یم  حـبذ  ار  شدـنزرف  دـید  باوخ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  میهاربا  يایؤر  یبرع  نبا 
یم یفرعم  حیبذ  هیآ 2 ) باب 22  نیوکت ، رفـس  تاروت  باتک  قبط   ) ار قاحـسا »  » يو دنا  هدرب  مان  حیبذ  ار  لیعامـسا »  » هک یمالـسا 

.دیامن

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يریگناهج  نسحم  رتکد 

مالسلا هیلع  قاحسا  تساوخ  دوخ و  باوخ  رد  درک  اطخ  مالسلا  هیلع  میهاربا  : » تسا هتفگ  هک  تسا  دراو  یبرع  نبا  هب  دیدش  داقتنا 
«. دیامن حبذ  ار 

رهاظ قاحسا  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  باوخ  رد  دنفـسوگ  نیملـسم ] عامجا  هکلب   ] روهـشم فالخرب  یبرع ، نبا  رظن  هب  یلب !
قاحسا شرسپ  دید  باوخ  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  هک  تسا  تسرد  ینعی  دنتسه ؛ یهلا  رماوا  داقنم  ود  ره  هک  تبسانم  نیا  هب  هدش ،
ترضح نیا  رد  هچنآ  تسا و  دیقم  لاثم  لایخ و  ترضح  باوخ ، نوچ  دوب ؛ دنفسوگ  نامه  دوصقم  عقاو  رد  یلو  دنک ، یم  حبذ  ار 

اما .دشابن  یهاگ  دـشاب و  عقاو  قباطم  یهاگ  نآ ، اریز  دـیآ ؛ مولعم  هیثرم  تروص  زا  دارم  ات  دراد  ریبعت  هب  جایتحا  دوش  یم  هدـهاشم 
تسا هدرک  هدهاشم  قلطم  لاثم  ملاع  رد  ار  رما  هک  تشاگنا  نینچ  اریز  تخادرپن ؛ نآ  ریبعت  هب  دومرفن و  تیانع  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

.دشابن ریبعت  دنمزاین  دشاب و  عقاو  قباطم  هراومه  دوش  هدهاشم  دهشم  نیا  رد  هچ  ره  نوچ  درادن ؛ ریبعت  هب  جایتحا  هک 

327 ص :
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ّینأ ِماـنَملا  یف  يَرَأ  ّینإ  : ) هنبـال لاـق  هللا  هـمحر  لـیلخلا  مـیهاربإ  ّنأ  كاـیإ  هللا و  اندــّیأ  مـلعا  : » تـسا هدروآ  مـکحلا  صوـصف  رد 
(2) ایؤرلا ...  میهاربإ  قدَّصف  مانملا  یف  میهاربإ  نبا  هروص  یف  رهظ  شبک  ناک  و  اهّربعی ، ملف  لایخلا  هرـضح  مانملا  (1) و  َکَُحبذَأ )

.رعشی وه ال  و 

.داد (3) تبسن  مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  یهاگآان  تیانع و  مدع  یعون  یبرع  نبا  هک  دش  هظحالم 

: دسیون یم  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دیس 

رد هچنآ  هلمج  زا  دنا ؛ هدرک  لوبق  تسا  هتشون  اهنآ  دشرم  هچنآ  هتسب  مشچ  هک  تسا  نآ  یبرع  نبا  عابتا  راک  رد  یساسا  بیع  کی 
.تسا هتسناد  حیبذ  ار  قاحسا  حیرـص  صن  هکلب  تنـس ، باتک و  رهاوظ  فالخرب  خیـش  مکحلا ] صوصف  باتک  زا  « ] یقاحـسا ّصف  »

ار خیـش  دیاب  یلقع  یعرـش و  دـعاوق  مکح  هب  هکنآ  لاح  .رومأم  ّهنأل  هیلا  بهذ  ام  یف  روذـعم  خیـشلا  هک : دـنا  هدروآ  رذـع  وا  عابتا 
.دنهد یم  رارق  هذخاؤم  دروم 

.درادن (4) دوجو  هابتشا  زا  خیش  تمصع  رب  یلقع  یعرش و  لیلد  چیه  هک  تسا  نآ  حیحص  هجو 

328 ص :

ُمیهاربإ ای  نأ  : » دومرف میهاربا  هب  باطخ  ادخ  دیوگ : یم  یبرع  نبا  .درمش  قداص  دید  دوخ  يایؤر  رد  هک  ار  هچنآ  میهاربا  ینعی  - 1
یف تقدص  دومرفن : و  يدرمـش ، قداص  يدید  باوخ  رد  هک  ار  هچنآ  و  [ 105 هیآ 104 -  (، 37  ) تافاص هروس  ( ] ایؤُّرلا َتقَّدَص  دَق 

تفرگ ار  دوخ  يایؤر  رهاظ  میهاربا  اریز  دوب ) وت  دنزرف  نیع  يدرک  یم  حبذ  يدید  هچنآ  ایؤر و  رد  يدوب  قداص   ) کنبا ّهنأ  ایؤرلا 
ص 85. یقاحسا ، ّصف  مکحلا ، صوصف  .دراد  ریبعت  هب  جایتحا  ایؤر  هک  یلاح  رد  درکن ، ریبعت  ار  نآ  و 

ج 4، هّیکملا ، تاحوتفلا  ص 190 ؛ يرصیق ، صوصف  حرش  ص 84 ؛ یناشاک ، صوصف  حرش  ص 365 ؛ يدنج ، صوصف  حرش  - 2
ص 241.

صص 569 و 570. یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع ، نبا  نیدلا  یحم  - 3
ص 6. مکحلا ، صوصف  حرش  همدقم  - 4
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منهج رد  يراگتسر  - 25

یجان و هرخـألاب  ار  نارفاـک  نادـحلم و  یتح  ناراـکهانگ  همه  يو  هک  تسا  نیا  تسا ، هدـش  یبرع  نبا  رب  هک  یتاـضارتعا  هلمج  زا 
شتآ رد  هچ  رگا  مه  رافک  هک  تسا  هتفگ  هدـش و  لئاق  رافک  زا  یتح  جـنر ) درد و  ینعم  هب   ) باذـع عاـطقنا  هب  هتـسناد و  راگتـسر 
باذع نارود  هجیتن  رد  دننک و  یم  تداع  منهج  شتآ  هب  نانآ  یتدم  زا  سپ  یلو  دنیآ ، یمن  نوریب  نآ  زا  زگره  دنادلخم و  خزود 

تیوذع هطـساو  هب  ار  باذـع  تلاح  نیا  رد  ددرگ و  یم  اراوگ  باذـع ، دـسر و  یم  ارف  تداعـس  تمعن و  نامز  دریذـپ و  یم  نایاپ 
.تسا هدش  هتفرگ  ینیریش  ینعم  هب  لصا  رد  باذع  هک  دنمان  یم  باذع »  » شمعط

: دسیون یم  مکحلا  صوصف  باتک  رد  يو 

نم یلع  ًامالـس  ًادرب و  نوکت  نأ  باقعلا  هّدـم  ءاهتنا  دـعب  رانلا  هروصل  ّدـب  ذإ ال  رانلا  یف  نکل  و  میعنلا ، یلا  مهلآمف  رانلا  لهأ  اـّمأ  و 
(1) مهمیعن ؛ اذه  اهیف و 

هک سک  ره  رب  تسا  راچان  باقع  تدـم  ياهتنا  زا  دـعب  ران  تروص  اریز  ران ؛ رد  نکل  تسا  میعن  هب  ناشتبقاع )  ) ناشلآم ران  لها  اما 
.تسا ناشمیعن  نیا  دوش و  مالس  درب و  تسا  نآ  رد 

329 ص :

ص 430. مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 1
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: دسیون یم  هیکم  تاحوتف  رد  يو 

ناسحلا مثل  رونلا و  لالظلاب و  هنجلا  لهأ  ّذلتی  امک  براقعلا ؛ تاّیحلا و  غدـل  نم  اهیف  ام  ریرهمز و  ران و  نم  هیف  مه  امب  نوذذـلتی  مف 
(1) روحلا ؛ نم 

رون و اه و  هیاس  زا  تشهب  لها  هک  هنوگ  نامه  دـنرب ؛ یم  تّذـل  اـه  برقع  اـهرام و  شین  ریرهمز و  شتآ و  زا  منهج  رد  ناـیمنهج 
! دنرب یم  تذل  یتشهب  نارسمه 

: دسیون یم  یبرع  نبا  هدیقع  نیا  دقن  رد  يریگناهج  نسحم  رتکد 

عامجا فلاخم  لوق  نیا  هدوب و  لئاق  رافک  هلمج  زا  نایـصاع  عیمج  زا  درد  يانعم  هب  باذـع  عاـطقنا  هب  وا  هک  تسا  دراو  داـقتنا  نیا 
یم دلخم  تشهب  رد  تشهب  لها  هک  روط  نامه  دنراد ، هملک  قافنا  نایّنـس  نایعیـش و  زا  معا  ناناملـسم  عیمج  هک  تسا  مالـسا  لها 

.دننیب یم  هجنکش  درد و  دننام و  یم  یقاب  منهج  رد  هشیمه  يارب  زین  رافک  دنشاب ،

هدـش و لئاق  خزود  شتآ  رد  راـفک  دولخ  هب  رهاـظ  هب  مه  وا  هک  هدرکن ، یتفلاـخم  عاـمجا  نیا  اـب  رهاـظ  رد  هکنیا  اـب  یبرع ، نبا  اـما 
روهظ ون  بیرغ و  لاح  نیع  رد  كانلوه و  هدیقع  نیا  اریز  تسا ؛ هدرک  عامجا  قرخ  عقاو  رد  اما  تسا ؛ هتـسناد  یمئاد  ار  ناشباذـع 
هجیتن رد  دوش و  یم  ادیپ  یتفلا  یتداع و  شتآ  هب  ار  نانآ  دـندنام  منهج  شتآ  رد  هک  یتدـم  زا  سپ  رافک  هک  تسا  هدرک  راهظا  ار 
تمحر هک  دیدرگ ؛ تمالس  درب و  میهاربا  يارب  هک  روط  نامه  دوش ، یم  بذع  باذع ، ددرگ و  یم  اراوگ  نیریش و  ناشیارب  شتآ 

.تسا قباس  شبضغ  رب  دنوادخ 

ریغ يانعم  نآ  يارب  درک و  جراخ  تسا  هجنکـش  درد و  هک  شیحالطـصا  يانعم  زا  ار  باذـع  هناـکریز  رایـسب  وا  هک  دـش  هظحـالم 
یتفلاخم دوخ  زا  راکـشآ  یهلا  باذع  شتآ و  رد  رافک  دولخ  هب  ناناملـسم  لاوقا  رهاظ  اب  مه  هلیـسو  نیا  هب  دش و  لئاق  یحالطـصا 

نانآ اـب  قفاوم  يا  هنوگ  هب  تسا ، فلاـخم  باذـع  رد  راـفک  دولخ  زا  مالـسا  لـها  دوصقم  اـب  هک  ار  دوخ  هدـیقع  مه  دادـن و  ناـشن 
هک تروص  نیا  هب  دنایامن ،
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هب باذع  مه  تسا و  ققحتم  هجنککـش  درد و  يانعم  هب  باذع  مه  نارفاک ، هلمج  زا  نایـصاع  مه  صوصخ  رد  خزود  رد  دش  لئاق 
یمئاد هجنکش  درد و  نیا  اما  دننیب ، یم  هجنکـش  درد و  دنرب و  یم  جنر  شتآ  زا  یتدم  ناراکهانگ  تفگ  هک  اراوگ  بذع و  يانعم 

.دوب (1) دهاوخ  یشوخ  تمعن و  منهج  شتآ  نامه  رد  نایصاع  همه  راک  نایاپ  تسین و 

ییاه هورگ  هب  یناوارف  تایآ  رد  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  نیملـسم  عامجا  یهلا و  ياـیبنا  میلاـعت  اـب  ریاـغم  هدـیقع  نیا 
: دوش یم  هراشا  هیآ  دنچ  هب  هنومن  يارب  هک  تسا  هتخاس  ترخآ  ایند و  رد  دوخ  نعل  لومشم  ار  نانآ  هداد و  یمئاد  باذع  هدعو 

ای اوَدان  و  َنیملاَّظلا *  ُمُه  اُوناک  نِکل  مُهانمَلَظ و  ام  و  َنُوِسلبُم *  هیف  مُه  مُهنَع و  َّرَتُفی  ال  َنودـِلاخ *  ُمَّنَهَج  ِباذَـع  یف  َنیمِرجُملا  َّنإ  )
(2) َنُوثِکم ) مُکَّنإ  َلاق  َکُّبَر  انیَلَع  ِضقیل  ُکلام 

 * دنا سویأم  زیچ  همه  زا  اجنآ  رد  و  دبای ، یمن  فیفخت  نانآ  باذع  زگره  دـننام *  یم  هنادواج  خزود  باذـع  رد  نامرجم  یلو ) )
ار ام  تراگدرورپ  شاک ) يا  ! ) خزود کلام  يا  دنـشک : یم  داـیرف  اـهنآ  دـندوب * ! راکمتـس  دوخ  ناـنآ  میدرکن ، متـس  اـهنآ  هب  اـم 

! دیتسه یندنام  اج  نیا  رد  امش  دیوگ : یم  میوش !) هدوسآ  ات   ) دناریمب

(3) ُنیهُم ) ُباذَع  َُهل  اهیف و  ًادلاخ  ًاران  ُهلِخُدی  ُهَدُودُح  َّدَعَتَی  َُهلوسَر و  َهللا و  ِصعی  نَم  (َو 

نآ رد  هنادواج  هک  دنک  یم  دراو  یـشتآ  رد  ار  وا  دـیامن ، زواجت  وا  ياهزرم  زا  دـنک و  ار  شربمایپ  ادـخ و  ینامرفان  هک  سک  نآ  و 
.تسا يا  هدننک  راوخ  تازاجم  وا  يارب  دنام و  دهاوخ 
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ًازیزَع َناک  َهللا  َّنإ  َباذَـعلا  اُوقوُذَِـیل  اـهَریَغ  ًادُولُج  مُهانلَّدـَب  مُهُدُولُج  تَجَـضَن  اـم  َّلـک  ًاراـن  مِهیلـُصن  َفوَس  اـِنتایاب  اُورَفَک  َنیذَّلا  َّنإ  )
(1) ًامیکَح )

ددرگ نایرب  نآ ) رد   ) ناشنت ياهتـسوپ  هاگ  ره  هک  مینک  یم  دراو  یـشتآ  رد  ار  اهنآ  يدوز  هب  دـندش ، رفاک  ام  تایآ  هب  هک  یناسک 
يور و   ) تـسا مـیکح  اـناوت و  دـنوادخ ، .دنـشچب  ار  یهلا )  ) رفیک اـت  مـیهد ، یم  رارق  نآ  ياـج  هـب  يرگید  ياهتـسوپ  دزوـسب ،) (و 

.9 دهد یم  رفیک  باسح ،

َِکئلوُأ َنیِملاَّظلا *  َموَقلا  يِدـهَی  ُهللا ال  ُتانِّیَبلا و  ُمُهَءاـج  ٌّقح و  َلُوسَّرلا  َّنأ  اُودِهَـش  مِِهناـمیإ و  َدـَعب  اُورَفَک  ًاـموَق  ُهللا  يدـهَی  َفیَک  )
(2) َنُورَظُنی ) مُه  ُباذَعلا و ال  مُهنَع  ُفَّفَُخی  اهیف ال  َنیِدلاخ  َنیعَمجأ *  ِساَّنلا  ِهَِکئلَملا و  ِهللا و  َهَنَعل  مِهیَلَع  َّنأ  مُهُؤاَزَج 

، اهنآ يارب  نشور  ياه  هناشن  ندمآ  لوسر و  تیناّقح  هب  یهاوگ  نامیا و  زا  دعب  هک  دـنک  یم  تیادـه  ار  یتیعمج  دـنوادخ  هنوگچ 
ناگتـشرف و دنوادخ و  درط ) و   ) نعل هک  تسا  نیا  اهنآ  رفیک  درک * ! دهاوخن  تیاده  ار  ناراکمتـس  تیعمج  ادخ  وا  دـندش !؟ رفاک 

هداد تلهم  اهنآ  هب  دـبای و  یمن  فیفخت  ناـشتازاجم  دـننام  یم  نیرفن ) درط و  و   ) نعل نیا  رد  هراومه  .تساـهنآ *  رب  یگمه  مدرم 
.دوش یمن 

(3) ًامیظَع ) ًاباذَع  َُهل  َّدَعأ  ُهَنَعل و  ِهیَلع و  ُهللا  َبِضَغ  اهیف و  ًاِدلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُؤم  ُلتقَی  نَم  (َو 

دـنام و یم  نآ  رد  هنادواـج  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ خزود  وا  تازاـجم  دـناسرب ، لـتق  هـب  دـمع  يور  زا  ار  یناـمیا  اـب  درف  سک ، ره  و 
.تسا هتخاس  هدامآ  وا  يارب  یمیظع  باذع  دزاس و  یم  رود  شتمحر  زا  ار  وا  دنک و  یم  بضغ  وا  رب  دنوادخ 

یگنادواج دولخ و  تایآ  زا  کی  چیه  اب  یبرع  نبا  رادنپ  میرک ، نآرق  صوصن  نیاربانب 
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نآرق تایآ  يور  قیقد  یـسررب  اهنت  هن  یبرع  نبا  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  دولخ ،»  » هراـبرد ریـسفت  هنوگ  نیا  .تسین  راـگزاس  باذـع 
.تسا هدومنن  مه  یلامجا  یسررب  یتح  هتشادن ،

اب ناسنا  تسا و  یئزج  اه  یتحاران  زا  يا  هراپ  دراد ؛ يزرم  دـح و  اه  یتحاران  هب  ناسنا  ندرک  تداع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هوـالعب 
تداع نانچ  یـسک  تسا  لاحم  دهد و  یم  جنر  ار  صخـش  هشیمه  دیدش  ياه  یتحاران  یلو  دنک ؛ یم  تداع  نآ  هب  نامز  تشذگ 

!! دنکب مه  تذل  ساسحا  هکلب  دنکن ، درد  ساسحا  اهنت  هن  هک  دنک 
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تیالو متخ  یبرع و  نبا  - 26

وا هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  شتارابع  يا  هراپ  زا  .تسا  داضتم  برطـضم و  تدـش  هب  تیالو  متخ  عوضوم  رد  یبرع  نبا  تارابع 
: دیوگ یم  هک  تیب  نیا  ًالثم  تسا ؛ هدوب  تیالو  متخ  یعدم  دوخ 

حیسملا (1) عم  یمشاهلا  ثرول  *** کش نود  هیالولا  متخ  انأ 

: تسا هدمآ  نینچ  ایؤر  نیا  شرازگ  رد  .دراد  يو  تیمتاخ  تیالو و  رب  تلالد  هک  تسا  هدش  لقن  ییایؤر  يو  زا  زین  و 

مـشچ هب  یـصقن  نآ  رد  هتفریذپ و  نایاپ  هدـش و  انب  هرقن  تشخ  الط و  تشخ  زا  هبعک  هک  مدـید  باوخ  هکم  رد  .ق.ه  لاس 599  رد 
یماش نکر  هب  هک  یماش  نکر  ینامب و  نکر  نایم  رد  هک  متفایرد  ناهگان  هک  مدوب  هدـش  هریخ  نآ  ییابیز  نآ و  هب  نم  .دروخ  یمن 

دوب و مک  الط  تشخ  کی  الاب  هدر  رد  تسا ؛ یلاخ  راوید  زا  هرقن ، تشخ  کی  ـالط و  تشخ  کـی  تشخ ؛ ود  ياـج  .دوب  رتکیدزن 
نآ نیع  نم  تشگ و  عبطنم  تشخ  ود  نآ  ياج  رد  نم ، سفن  هک  مدرک  هدـهاشم  لاح  نیا  رد  هرقن ؛ تشخ  کی  نآ  نییاـپ  هدر  رد 
نم تاذ  نیع  اهنآ  متشخ و  ود  نآ  نیع  هک  متفای  یم  رد  .دنامن  يزیچ م  هبعک  رد  دش ، لماک  راوید  تروص  نیا  هب  .مدوب  تشخ  ود 

335 ص :

ص 244. باب 43 ، ج 1 ، تاحوتف ، - 1

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 366 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_335_1
http://www.ghaemiyeh.com
www.ebnearabi.com


رد نم  هک  مدرک  لیوأت  دوخ  شیپ  ار  ایؤر  نیا  متفگ و  ساپـس  ار  لاعتم  دنوادخ  مدش ، رادـیب  نوچ  متـشادن و  کش  نآ  رد  تسا و 
.نم تیالو  متخ  هب  دشاب  یتراشب  نیا  دیاش  ءایبنا و  نایم  رد  مشاب  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] هللا لوسر  دـننام  .دوخ  فصن  نایم 

هب ار  ءایبنا  راوید و  هب  ار  توبن  نآ ، رد  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] ادخ لوسر  هک  مدروآ  دای  هب  ار  يوبن  ثیدح  نآ  لاح  نیا  رد 
وحن هب  نآ  هطـساو  هب  توبن  راوید  هک  هتـسناد  یتشخ  نیرخآ  ار  دوخ  هدـش و  هتخاس  اهنآ  زا  راوید  هک  هدرک ، دـننامه  ییاـه  تشخ 

.يا ّیبن  هن  دوب و  دهاوخ  یلوسر  هن  يو  زا  دعب  رگید  هک  تسا  هتفریذپ  نایاپ  لماک 

نآ ارم  يایؤر  مه  وا  مدربن  مان  نآ  هدننیب  زا  یلو  مدرک ؛ لقن  تسناد ، یم  ایؤر  ریبعت  ملع  هک  یـسک  يارب  هکم  رد  ار  روکذم  يایؤر 
.دوب (1) هدرک  روطخ  نم  رطاخ  هب  هک  درک  ریبعت  نانچ 

: دیوگ یم  زین  و 

زا نینمؤـم  ماـمت  دـنوادخ  مدرک و  هدـهاشم  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] دـمحم اـت  مدآ  زا  ار  ءاـیبنا  ماـمت  هفـشاکم  ملاـع  رد  نم 
نامیا لامجا  روط  هب  هچنآ  مامت  رب  ارم  نینچمه  داد و  ناشن  نم  هب  ار  اهنآ  رادـقا  بتارم و  تمایق و  زور  اـت  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و 
منامیا زا  عنام  ارم  هفـشاکم  نیا  یلو  مدومن  هدـهاشم  هفـشاکم  ملاع  رد  ار  اهنیا  ماـمت  تخاـس و  هاـگآ  يولع  ملاوع  زا  مدوب ، هدروآ 

.ار نایع  نامیا و  نیب  مدومن  عمج  دشن و 

: هک دنک  یم  هفاضا  سپس  و 

.تشذگ (2) یمن  نم  رطاخ  هب  زگره  هک  داد  صاصتخا  تیالو )  ) يرما تیمتاخ  هب  ارم  دنوادخ 

: هک تسا  هتشون  تاحوتف  صوصف و  باتک  رد  و 

تـسا يدرم  هک  دوه »  » ياوس دـشن ، ملکتم  ناشیا  زا  مادـک  چـیه  دـندش و  رـضاح  نم  دزن  ناربمایپ  عیمج  .دـش  نم  هب  تیـالو  متخ 
؟ دنا هدش  رضاح  ارچ  ناربمغیپ  یناد  یم  هک  تفگ  نم  هب  هرواحم ، شوخ  تروص و  شوخ  هّثجلا و  میخض 
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ءایبنألا متاخ  دننک و  یم  ملع  سابتقا  ءایبنألا  متاخ  هاکـشم  زا  ناربمغیپ  عیمج  هک ] هتفگ  و   ] دنا هدـمآ  وت  تیالو  متخ  تینهت  هب  نانآ 
(1) نیطلا .» ءاملا و  نیب  مدآ  ًاّیلو و  تنک  [ » هک هتفگ  و   ] دیامن یم  ملع  سابتقا  ءایلوألا  متاخ  هاکشم  زا 

تـسا هتـسناد  یم  ءایلوا  متاخ  ار  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا  لّـجع   ) دوعوم يدـهم  ترـضح  وا  هک  دراد  تلـالد  شتاراـبع  یـضعب 
: دسیون یم  نامزلارخآ  رد  رهاظ  يدهم  يارزو  تفرعم  باب  رد  تاحوتف  رد  هکنانچ 

وا دـشاب و  متـس  روج و  زا  رپ  ایند  هک  دـتفا  یم  قافتا  ینامز  رد  شروهظ  ددرگ و  یم  رهاظ  هک  دوجوم  تسا  يا  هفیلخ  ار  دـنوادخ 
هفیلخ نآ  ات  دنادرگ  یم  ینالوط  ار  زور  نآ  دنوادخ  زور  کی  رگم  دنامن  ایند  رمع  زا  رگا  دـیامرف و  یم  طسق  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند 

.تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  شدج  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترتع  زا  وا  .دنک  تیالو 

یم شراک ، ماجنارـس  زاغآ و  حرـش  نارای و  فاصوا  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  لئاضف  لئامـش و  نایب  زا  سپ  ترابع ، نیا  لاـبند  هب  وا 
: دیوگ

دیقف نیملاعلا  مامإ  نیع  و  *** دیهش ءایلوألا  متخ  ّنأ  الأ 

دیبی نیح  يدنهلا  مراصلا  وه  *** دمحأ لآ  نم  يدهملا  دّیسلا  وه 

دوجی (2) نیح  ّیمسولا  لباولا  وه  *** هملظ مغ و  ّلک  ولجی  سمشلا  وه 

: تسا هتفگ  يدهم  هب  عجار  هدرک و  اعدا  دوخ  يارب  ار  تیمتاخ  تیبطق و  ماقم  ییاج  رد  يو 

نم هّنکل  هّیـسحلا و  هتلالـس  نم  سیل  متخلا  هترتع و  هتلالـس و  نم  کلذ  ّنإف  رظتنملاـب ، فورعملا  یّمـسملا  يدـهملاب  سیل  متخلا  و 
(3) هقالخأ ؛ هفارعأ و  هلالس 
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هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  لسن و  زا  وا  اریز  دشاب ؛ یمن  تسا ، رظتنم  هب  فورعم  هدش و  هدیمان  هک  يدـهم  هلیـسو  هب  تیالو  متخ 
ءایلوا متاخ  بطق و  نم  هکلب  .تسوا  شور  قـالخا و  لـسن  يور  زا  نکل  تسین و  وا  یح  لـسن  زا  تیـالو  متخ  تسا و  ملـس  هلآ و 

.متسه

هک نانچ  تسا  موق  نیا  مرکا  هک  دـناد  یم  برع  زا  يدرم  نآ  زا  ار  تیالو  متخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  يو  رگید  تارابع  یـضعب  زا 
: دسیون یم 

مویلا اننامز  یف  وه  ًادـی و  ًالـصا و  اهمرکأ  نم  برعلا  نم  لـجرل  یهف  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] هّیدّـمحملا هیـالولا  متخ  اـّمأ  و 
هنیدـمب یل  اهفـشک  هدابع و  نویع  نع  ّقحلا  اهافخأ  دـق  یّتلا  همـالعلا  تیأر  هئامـسمخ و  نیعـست و  سمخ و  هنـس  هب  تفرع  دوجوم 

(1) سانلا ؛ نم  ریثک  اهملعی  هقلطملا ال  هّوبنلا  متاخلا  وه  هنم و  هیالولا  متاخ  تیأر  یّتح  ساف » »

زورما تسا و  موق  نیا  مرکا  أدی  ًالصا و  هک  تسا  برع  زا  يدرم  يارب  نآ  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] يدمحم تیالو  متخ  اما  و 
هدهاشم هدومن ، ناهنپ  شناگدنب  ناگدید  زا  قح  هک  ار  وا  هناشن  متخانـش و  ق.ه ، لاس 595  رد  ار  وا  نم  .تسا  دوجوم  ام  ناـمز  رد 

.تسا قلطم  توبن  متاخ  وا  مدـید ، وا  رد  ار  تیالو  متخ  هکنیا  اـت  تخاـس ؛ راکـشآ  ساـف  رهـش  رد  نم  يارب  ار  دوخ  هناـشن  مدرک و 
.دنناد یمن  ار  نآ  مدرم  زا  يرایسب 

: هک تسا  هتفگ  باتک  نامه  رد  زاب 

هیلع  ] یـسیع زا  رت  نییاـپ  هبتر  رد  هک  تسا  یـصاخ  متخ  تسا ، عرـش  نیا  هب  صوـصخم  هک  مالـسلا ] هـیلع   ] يدـمحم تیـالو  يارب 
برغم رد  ار  وا  نم  تسا  هدـش  دـلوتم  ام  نامز  رد  متاخ  نیا  دراد ، زین  تلاسر  ماقم  تیالو  ماقم  رب  هوالع  یـسیع  هک  تسا  مالـسلا ]

وا هب  عجار  هکنیا  رگم  دیآ  یمن  يو  زا  دعب  یّیلو  چیه  مدومن ؛ هدهاشم  يو  رد  زین  ار  تیمتخ  تمالع  مدرک ، عامتجا  يو  اب  مدـید و 
.دوب (2) عجار  وا  هب  دمآ  يربمایپ  ره  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] دمحم زا  سپ  هک  روط  نامه  دشاب ؛
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یم تاـحوتف  باـتک  رد  هلمج  زا  تسا ؛ قلطم  تیـالو  ماـقم  ياراد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  دراد  تحارـص  يو  تاراـبع  رثـکا  یلو 
: دسیون

دنوادـخ ملـس ،] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] دـمحم تعیرـش  هب  ام  ناـیم  رد  وا  مکح  و  مالـسلا ] هیلع   ] یـسیع لوزن  زا  تسین  يا  هراـچ 
يروط نآ  رگم  دنک ، یمن  مکح  يزیچ  میرحت  لیلحت و  هب  وا  دنک و  یم  یحو  وا  هب  ار  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] دمحم تعیرش 

وا سپ  ددرگ ، یم  عفترم  نیدهتجم  داهتجا  وا  لوزن  اب  .درک  یم  مکح  دوب -  رضاح  رگا  ملس - ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] دمحم هک 
[ ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] دمحم تعیرـش  هب  دش ، هتفگ  هک  نانچ  هکلب  دـنک ، یمن  مکح  هدوب  شتلاسر  تقو  رد  هک  یعرـش  هب 

فشک قیرط  زا  هک  تسا  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] دمحم حور  هب  عالطا  هطـساو  هب  نآ  هب  يو  عالطا  ًانایحا  هک  دنک  یم  مکح 
متاخ و  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] دـمحم عبات  بحاص و  هجو  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع سپ  دـیامن ، یم  ذـخا  ار  يو  عرش 

لضفا وا  تسا و  مالسلا ] هیلع   ] یسیع نوچ  یمرکم  لوسر  یبن و  اب  يو  تما  رد  ایلوا  متخ  هک  تسام  یبن  فرـش  زا  نیا  تسایلوا و 
هب هدرک و  هیبنت  هتکن  نیدـب  ءاـیلوألا » متخ   » باـتک رد  میکح (1)  يذـمرت  تسا و  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] دـمحم تما  نـیا 

[ ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] يدـمحم تما  نیا  رد  وا  هچ  رگا  اریز  تـسا  هداد  تداهـش  وا  ریغ  قیدـص و  رکبوـبا  رب  يو  تلیـضف 
هک لسر  ءایبنا و  هرمز  رد  يرـشح  تسا : رـشح  ود  ار  يو  تمایق  زور  رد  اذل  تسا و  لوسر  یبن و  رمألا  سفن  رد  یلو  تسا ، یلو » »

نایم رد  ام و  اب  مه  يرـشح  تسا و  عوبتم  لسر  ریاس  دـننام  وا  دـنیوا و  عبات  شباحـصا  دوش و  یم  روشحم  تلاسر  توبن و  ياول  اب 
وا دـشاب و  یم  يو  عبات  ددرگ و  یم  روشحم  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] دـمحم ياول  تحت  هک  دراد  تما  نیا  ياـیلوا  تعاـمج 

تیالو توبن و  نایم  يو  يارب  دنوادخ  سپ  .دـبای  یم  دوجو  ملاع  رد  هک  یلو ، نیرخآ  ات  مدآ  دـهع  زا  ءایلوا  عیمج  رب  تسا  مدـقم 
هک ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] دمحم رگم  دشاب  يو  عبات  یلوسر  هک  تسین  یـسک  لسر  زا  تمایق  زور  رد  تسا و  هدومرف  عمج 

.دندرگ (2) یم  روشحم  مالسلا ] اهیلع   ] سایلا یسیع و  وا  عابتا  عمج  رد  زور  نیا  رد 

339 ص :
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: هک تسا  هدروآ  باتک  نامه  رد  زاب 

تسایلوا و متاخ  وا  و  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] دمحم تعیرش  اب  رگم  دنک  یمن  مکح  دش ، لزان  مالسلا ] هیلع   ] یسیع هک  یتقو 
هدومرف متخ  یمرکم  لوسر  یبن  اب  ار  هقلطم  تیالو  شتما و  تیالو  دنوادخ  هک  تسا  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] دمحم فرش  زا 

دمحم عبات  یلو و  ناونع  هب  ام  اب  دوش و  یم  روشحم  لوسر  ناونع  هب  لسر  اـب  هک  تسا  رـشح  ود  تماـیق  زور  رد  ار  يو  سپ  تسا ؛
(1) ملس .] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ]

.تسا (2) مالسلا  هیلع  یسیع  قالطإلا  یلع  تیالو  متخ  هک  تسا  هدرک  حیرصت  زاب 

: دسیون یم  دیوگ ، یم  نخس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  حور  هرابرد  هک  ییاج  رد  زاب 

تیالو متخ  رد  دارفا  رد  نامز ، بطق  رد  شلمکا  رهظم  هک  تسا  يرهاظم  ملاع  رد  ار  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] دمحم حور  نیا 
.تسا (3) مالسلا ] هیلع   ] یسیع وا  هک  تسا  هماع  تیالو  متخ  و  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] يدمحم

زا یـضعب  هچ  رگ  تسا ، ضقانتم  داضتم و  هکلب  ناشیرپ ، برطـضم و  تیالو  متخ  هرابرد  نیدـلا  یحم  تارابع  مینیب ، یم  هک  نانچ 
هدنام هدیاف  یب  ناشیعـس  هدربن و  شیپ  زا  يراک  یلو  دنیامن ، فرطرب  ار  ضقانت  داضت و  نیا  دنا  هدیـشوک  شراثآ  ناحراش  ناعبات و 

.دومن عفر  ار  نآ  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتدیدش  یبرع  نبا  تارابع  رد  دوجوم  داضت  اریز  تسا ؛

رد تسا ، هدومن  داقتنا  يو  زا  تدش  هب  تیالو  متخ  هلأسم  رد  هک  تسا  یبرع  نبا  ناحودمم  ناقفاوم و  هلمج  زا  یلمآ » ردیح  دیـس  »
: دسیون یم  فوصت  هصرع  ناگدنسیون  زا  يدمحم  مظاک  هراب  نیا 

ناوتب دیاش  دراد و  داقتعا  زین  تسا  يدوجو  تدحو  هک  یبرع  نبا  برـشم  هب  تسا و  نافراع  نایفوص و  هلمج  زا  دوخ  ردـیح ، دـیس 
یبرع نبا  مکحلا  صوصف  باتک  رب  مه  یحرش  تسوا ؛ ناور  هلابند  ناوریپ و  هلمج  زا  دوخ  هک  تفگ 
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هتسناد شاهیفوص  ربتعم  خیاشم  هلمج  زا  هدرک و  دای  مظعألا » خیش   » و لمکملا » خیـش   » نیوانع اب  ار  وا  دوخ  راثآ  لالخ  رد  هتـشون و 
هقلطم و هیلک  تیالو  بحاص  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  تسا  تیالو  هلأسم  هرابرد  وا  هیرظن  رد  یبرع  نبا  اب  وا  فلاخم  اما  تسا ؛] ]

.تسا هدناوخ  هدیقم  تیالو  بحاص  ار  دوخ 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  مالسلا  هیلع  یسیع  هن  دراد ، هیکت  نآ  رب  وا  هک  یتایاور  رب  انب  ردیح و  دیس  ندوب  هعیـش  هب  هجوت  اب 
هک هتفرگ  هدرخ  یبرع  نبا  زا  هراب  نیمه  رد  دوخ  راثآ  زا  یخرب  رد  زین  نیا  زا  ریغ  تسا و  هقلطم  تیـالو  تیمتاـخ  ماـقم  راد  هدـهع 

.تسا (1) هدرب  راک  هب  تیالو  ثحب  رد  ار  رمع  رکبوبا و  مان  هدرک و  تیاعر  ار  ننست  بناج  ارچ 

يرایسب زا  هک  يو  .تسا  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دیـس  موحرم  یبرع  نبا  راثآ  ناحراش  نارادفرط و  هلمج  زا  تشذگ  هک  هنوگ  نامه 
: دسیون یم  دنک و  یم  داقتنا  يو  زا  تیالو  متخ  ثحب  رد  اما  دنک ؛ یم  عافد  یتفرعم  ثحابم  رد  یبرع  نبا  دیاقع  زا 

یحم اما ]  ] .تسا مالسلا  هیلع  یلع  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هیدمحم  هقلطم  تیالو  متاخ  یمالسا ، دعاوق  لوصا و  قیقحت و  ربانب 
ار مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نیدلا ، یحم  تسا . ...  هتفگ  نخـس  ضقانتم  هکلب  فلتخم ؛ باب ، نیا  رد  هیکم  تاحوتف  رد  نیدلا 

.دناد (2) یم  مالسلا  مهیلع  رشع  انثا  همئا  زا  لضفا  ار  دوخ  تاملک  زا  يا  هراپ  رد  و  هقلطم ، تیالو  متاخ 

نیا رد  دناد ، یم  تنس  لها  بّصعتم  ياملع  زا  ار  یبرع  نبا  ینایتشآ ، داتسا  بانج  دش  حرطم  نیـشیپ  تاحفـص  رد  هک  هنوگ  نامه 
: دسیون یم  مه  ثحب 

، دنشارتب ار  یکی  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  لباقم  رد  دنا  هتـشاد  یعـس  نانآ  نافراع  یخرب  هلمج  زا  تنـس  ياملع 
.بانذألا يوذ  زا  رگید  یکی  ای  دشاب  يرصب  نسح  صخش  نآ 

کلسم رد  .تسا  تاملسم  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  زا  دعب  قلطم » یلو   » دوجو

341 ص :

ص 132. يرظن ، نافرع  ملاع  گرزب  یبرع  نبا  - 1
ص 916. يرصیق ، همدقم  حرش  - 2
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، دنریگب مالسلا  مهیلع  همئا  زا  ار  هقلطم  تفالخ  هک  تسا  نآ  يارب  مالسلا  هیلع  یـسیع  هب  عجار  نتفر  سبای  بطر و  همه  نیا  نافرع 
.مالسلا (1) و  رگید ، ملاع  هب  تقر  دش و  مامت  شتوبن  نارود  مالسلا  هیلع  یسیع  هنرگ  و 

ملع و مدـع  ییوگ و  هدوهیب  هب  ار  یبرع  نبا  دـنک و  یم  رتدـیدش  ار  دوخ  نحل  يو  زا  داقتنا  رد  ینایتشآ  نیدـلا  لـالج  دیـس  داتـسا 
: دسیون یم  دزاس و  یم  مهتم  خیرات  زا  یهاگآ 

، دناد یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هیدمحم  هدیقم  تیالو  متاخ  ار  دوخ  صوصف ، تاحوتف و  تاملک  زا  يا  هراپ  رد  نیدلا  یحم 
، وا ملع  ذـخأم  هقلطم و  تیالو  متخ  عبات  دوجو ، نطاب  بسح  هب  دـشاب و  هدـیقم  تیالو  متاخ  هک  یـسک  تسا ؛ هدرک  هابتـشا  منامگ 

.دیامنن قیاقح  نایب  رد  هابتشا  وهس و  ددرگ و  لئان  تمصع » ماقم   » هب دیاب  دشاب ، نییدمحم  ءایلوا  ملع  ذخأم 

یلو  (2) تسا ؛ هفـشاکم  تاماقم  بحاص  کش  نودب  درادن و  ریظن  مالـسا  ياملع  زا  قیاقح  نایدصتم  نیب  رد  هکنیا  اب  نیدلا  یحم 
نیا رد  وا  ياه  ییوگ  ضقانت  تاوفه و  رکذ  هک  تسا  هدـش  یتاوفه  راـچد  هکلب  تسا ، هدـش  رداـص  وا  زا  داـیز  ضقاـنتم ، تاـملک 

زا دراو  رابخا  هب  هطاحا  مدـع   » و خـیرات » زا  عالطا  مدـع   » هطـساو هب  يو  .تسوا  یفـشک  هبترم  یملع و  ماقم  کـته  بجوم  هلاـسر ،
ادخ لوسر  زا  هرتاوتم  هریثک  تایاور  دوجو  اب  دناد و  یم  ءایلوا  زا  ار  ءایقشا  زا  یخرب  ملس ،» هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمتخ  ترـضح 
دوخ تما  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمتخ  ترضح  عاجرا  و  مالسلا ، مهیلع  ترتع  تاماقم  هب  عجار  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

بطق ترـضح  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  تقیقح  داحتا  هب  عجار  یناوارف  راثآ  صوصن و  تمـصع و  لـها  هب  ار 
يرثا ربخ و  رما  نیا  هب  عجار  هک  یلاح  رد  دناد ، یم  مالسلا  هیلع  یسیع  ار  هقلطم  تیالو  متاخ  دشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نیفراعلا 

(3) دشاب !» یمن  تنس  باتک و  رد 

بانج لاثم  ناونع  هب  .دـنک  هیجوت  باب  نیا  رد  ار  يو  نانخـس  هک  دـنا  هدرک  یعـس  يا  هنوگ  هب  یبرع  نبا  نارادـفرط  زا  یخرب  هتبلا 
تسا نافرع  دیتاسا  زا  هک  يا » هشمق  اضر  دمحم  »

342 ص :

ص 197. نامه ، - 1
.تفگ میهاوخ  نخس  یبرع  نبا  تافشاکم  زا  دعب ، تمسق  رد  - 2

صص 920 و 921. يرصیق ، همدقم  حرش  - 3
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: تسا نینچ  نآ  لصاح  هک  هتشون  یبلاطم  مکحلا » صوصف  یئیش  ّصف  لیذ   » هلاسر رد  یبرع  نبا  تارابع  داضت  عفر  ماقم  رد 

.هصاخ تیالو  هماع و  ای  هقلطم  تیالو  تسا : مسق  ود  رب  تیالو 

متاخ نامیا ، تاجرد  بتارم و  بسح  هب  تسا  عقاو  یتاجرد  بتارم و  ار  نآ  تسا و  لـماش  ار  ناـنمؤم  همه  هماـع  هقلطم و  تیـالو 
تاذ رد  هک  تسا  ضئارفلا  برق  نابحاص  هللا و  لها  لد ، لها  صوصخم  هصاخ  تیالو  .تسا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تیالو  مسق  نیا 
عون ود  رب  تسا و  نییدمحم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  صتخم  تیالو  مسق  نیا  .دنا (1)  یقاب  وا  تافـص  هب  یناف و  قح 

.هدیقم هقلطم و  تسا :

وا تاذ  تایلجت  ياحنا  دجاو  قح و  تافص  ءامـسا  عیمج  روهظ  عماج  دویق ، دودح و  عیمج  زا  يراع  هک  تسا  یتروص  رد  هقلطم » »
.دشاب

یمتاخ ار  عون  ود  زا  کی  ره  دشاب  دودحم  تایلجت  زا  يوحن  دودح و  زا  يدـح  ءامـسا و  زا  یمـسا  هک  تسا  یتروص  رد  هدـیقم » »
.تسا دوجوم 

دوصقم .تسا  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  هقلطم  تیالو  متاخ 
مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  تروص  هب  زین  یهاگ  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تروص  هب  یهاگ  تیالو  عون  نیا  تیمتاخ  هکنیا 
يدـهم مالـسلا و  هیلع  یلع  ینعی  نآ  متاخ  رترب و  لوا  يانعم  هب  هماع  هقلطم  تیـالو  زا  ینعم  نیا  هب  هقلطم  تیـالو  .دـبای  یم  روهظ 

.تسا لضفا  مالسلا  هیلع  یسیع  ینعی  نآ  متاخ  زا  مالسلا  هیلع 

دش هتفگ  هک  برع  زا  يدرم  نآ  مه  دشاب و  یبرع  نبا  مه  تسا  نکمم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  هدیقم  تیالو  متاخ  اما 
تسا نکمم  تسا و  رارقرب  یبتارم  تاجرد و  تیالو  عون  نیا  يارب  اریز  تسا ؛ هتخانش  هدید و  ار  يو  ق.ه ، لاس 595  رد  یبرع  نبا 

.دشاب (2) دوجوم  یمتاخ  ار  هبترم  هجرد و  ره 

343 ص :

، هنایفوص نافرع  نادقتنم  نخس  قبط  دندومن و  حرطم  مالسا  هزوح  رد  هیفوص  هک  تسا  یثحابم  زا  دنوادخ  تاذ  رد  يانف  ثحبم  - 1
اب ءایـشا  تینیع  شریذپ  دیاقع ، نیا  نتفریذپ  همزال  هک  دشاب  یم  يدساف  هدیقع  درادن و  مالـسا  دیحوت  اب  یتیخنـس  چیه  هدـیقع  نیا 
ار یهلا  تاذ  مالـسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  رتاوتم  ثیداحا  اما  دنا و  هتفریذپ  ار  تینیع  نیا  هیفوص  يافرع  هتبلا  هک  تسا  یهلا  تاذ 

.دننک یم  یفرعم  دوخ  تاقولخم » اب  نیابم  »
.22 ، 21 ، 8 ، 3 ، 2 ص 1 ، یئیش ، ّصف  لیذ  هلاسر  - 2

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 374 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_343_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_343_2
http://www.ghaemiyeh.com
www.ebnearabi.com


: تفگ دیاب  نافرع  دانسا  نیا  باوج  رد 

هیبش ناسحتسا  هب  رتشیب  هک  یتاهیجوت -  نینچ  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتدیدش  تیالو  متاخ  ثحب  رد  یبرع  نبا  نخـس  رد  دوجوم  داضت 
.دوش فرطرب  لالدتسا -  ات  تسا 

344 ص :
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یبرع نبا  تافشاکم  - 27

هراشا

رد تخس  تاضایر  سفن و  رصح  اب  هک  هللا  یلا  کلاس  هک  دراد  اعدا  هیفوص  .تسا  هفشاکم »  » فوصت نافرع و  ثحابم  نیرتمهم  زا 
یفوص دور و  یم  رانک  اه  هدرپ  ینعی  دسر ؛ یم  دوهش  فشک و  ماقم  هب  ریسم  نیا  رخاوا  رد  هداهن  مدق  ریپ  ياه  ییامنهار  اب  هار  نیا 
هیفوص ياه  باـتک  .دوش  یم  هاـگآ  تسا  هدـنام  ناـهنپ  مدرم  مشچ  زا  هک  قیاـقح  زا  يرایـسب  هب  دـنیب و  یم  ار  بیغ  ملاوع  کـلاس 
راطع ءایلوألا » هرکذـت   » باتک هنومن  ناونع  هب  .تسا  مارم  نیا  ناـگرزب  دوهـش  فشک و  زا  تاـیاکح  ناـیب  اـه و  ناتـساد  زا  راـشرس 
هنوگ نیا  لقن  زا  تسا  رپ  هدـش ، هتـشاگن  هیفوص  ناگرزب  تلزنم  نأش و  رد  هک  یماج  نامحرلادـبع  سنـالا » تاـحفن   » يروباـشین و

.تیعقاو ات  تسا  هیبش  هناسفا  هب  رتشیب  هتبلا  هک  تایاکح ،

تفرعم اوقت و  تدـش  ياراد  هک  نمؤم  کی  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دراد  ناـکما  تسا و  شریذـپ  دروم  دوهـش  فشک و  لـصا  هتبلا 
ياملع هریـس  رد  هک  هنوگ  نامه  دهد ، ناشن  يو  هب  ار  اه  هدیدان  دنز و  رانک  وا  ناگدـید  لباقم  زا  ار  اه  هدرپ  دـنک و  یتیانع  تسا ،

.دنا هدومن  دییأت  ار  نآ  ملع  نابحاص  تسا و  هدش  لقن  يدراوم  نینچ  هعیش  هتسراو 

هکنیا زا  لبق  .دیوگ  یم  نخس  دوخ  تادوهـش  زا  ررکم  شیوخ  بتک  رد  دراد  ار  هیفوص  يافرع  نیب  رد  ماقم  نیرتالاب  هک  یبرع  نبا 
یبرع نبا  تادوهش  دیجمت  رد  شنارادفرط  زا  یکی  زا  ار  ینخس  میوش  یبرع  نبا  تادوهش  فشک و  زا  یخرب  دقن  دراو 

345 ص :
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: مینک یم  لقن 

ار وا  اذل  دوب ، مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  تیناحور  زا  رثأتم  تدش  هب  تسا  هتفگ  دوخ  هک  نانچ  نآ  كولـس  يادتبا  رد  یبرع  نبا 
هعاس اّنع  لفغی  ـال  همیظع  هیاـنع  اـنب  هل  هیدـی و  یلع  اـنعجر  يذـلا  لّوـألا  انخیـش  وه  و  : » تسا هدرک  یقلت  دوخ  ریپ  خیـش و  نیتسخن 

ار وا  هدرک و  هراشا  نآ  هب  تاحوتف  ياـج  دـنچ  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  (1) و  هللا .» ءاش  نإ  هلوزن  نامز  كردن  نأ  وجرأ  هدـحاو و 
دق و   » زین (2) و  اهیلع .» مویلا  نحن  یّتلا  قیرطلا  هذه  یف  انلوخد  یف  انیلإ  رظن  هل  ناک  ، » تسا هدومن  یقلت  دوخ  نیتسخن  یعطق و  خیش 

تیناحور زا  هتشذگ  یبرع  نبا   (3) مالسلا .»] هیلع   ] یسیع هّیناحور  عم  انکولس  لّوأ  یف  ًاقوذ  هانذخأ  انسوفن و  نم  ماقملا  اذه  اندجو 
تسا و هدش  لئاق  زین  هکئالم  داشرا  قیرط  زا  هعطقم  فورح  زمر  فشک  هب  نآرق  هب  ییدزن  رثا  رد  دوخ  لقن  هب  مالـسلا ، هیلع  یـسیع 

.دنا (4) هداد  رارق  میلعت  دروم  ار  وا  یعون  هب  زین  هکئالم  هک  تسا  رواب  نیا  رب  اذل 

: دسیون یم  همادا  رد 

رتشیب كولس  رد  وا  ربهار  دناد و  یم  نیرق  کیدزن و  تارشبم ، عیاقو و  زا  يرایسب  اب  ار  دوخ  كولس  هک  تسا  یناسک  زا  یبرع  نبا 
.تسا (5) هدرک  یم  داشرا  یناهن  روط  هب  ار  وا  هداد و  یم  تسد  يو  هب  هک  تسا  يدوهش  فشک و 

: دسیون یم  یبرع  نبا  تادوهش  دییأت  رد  باتک  نیا  رگید  ياج  رد  و 

ررکم تاقالم  هژیو  هب  هدش ، تبث  شراثآ  رد  هک  يدام  یسح  ریغ  ینامسج و  ریغ  ملاوع  رد  وا  يونعم  ياه  تاقالم  تارشبم و  رکذ 
.دید (6) ار  وا  هباشم  ناوت  یم  رتمک  هک  تسا  هتخاس  یئانثتسا  يدرف  وا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  وا 

346 ص :

ص 341. ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
ص 155. ج 1 ، نامه ، - 2

ص 43. ج 3 ، نامه ، - 3
ص 74. يرظن ، نافرع  ملاع  گرزب  یبرع  نبا  - 4

ص 75. نامه ، - 5

ص 94. نامه ، - 6
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: دسیون یم  همادا  رد  يو 

هدینش شترضح  زا  یفکم  باوج  هدیسرپ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  یعرـش  ماکحا  اهایؤر  نیا  زا  یـشخب  رد 
رد .تسا  هدـش  تبث  باتک  نیا  رد  هک  هتفرگ  ماو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ییاه  شناد  زین  ماـکحا  زا  ریغ  .تسا 

.تسا (2) هدش  تبث  هعومجم (1)  نیمه  رد  هتفگ  نخس  ناشیا  اب  هدش و  لئان  هکئالم  رادید  هب  هک  مه  اه  باوخ  زا  یشخب 

اب اهنآ  تفلاخم  لـیلد  هب  ار  وا  تایفـشک  زا  يرایـسب  يو ، نادـقتنم  یبرع ، نبا  تادوهـش  فشک و  زا  دـیجمت  فیرعت و  همه  نیا  اـب 
.دنریذپ یمن  ینید  صوصن  لقع و 

: دریگ یم  رارق  دقن  یسررب و  دروم  یبرع  نبا  تادوهش  فشک و  زا  یخرب  تمسق  نیا  رد 

دوهش فشک و  اب  رمع  رکبوبا و  ماقم  ندش  راکشآ  ( 1

: دیوگ یم  دنک و  یم  هفشاکم  ياعدا  هیکم  تاحوتف  باتک  لوا  هبطخ  رد  یبرع  نبا 

رب بیغ  ملاع  هک  داد  خر  يا  هفـشاکم  نم  يارب  لالجلاوذ  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  لاثم ، قیاقح  ملاع  رد  هبطخ  نیا  داریا  ماگنه  رد  ... 
مدـید و شیاه  هتـساوخ  همه  هب  هتفای  تسد  اقآ و  ملاع ، نآ  رد  ار  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] ربماـیپ نوچ  دـیدرگ  فشکنم  نم 
.دوب (3) قوراف  رمع  وا  پچ  فرط  رد  قیدص و  رکبوبا  وا  تسار  فرط  رد  قیدص و  رکبوبا  وا  تسار  فرط  رد  هک  مدرک  هدهاشم 

یتمارک هکلب  هدرک ، هدهاشم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسار  تمـس  رد  ار  رکبوبا  قیاقح  ملاع  رد  اهنت  هن  هفـشاکم  نیا  رد 
دوخ يارب  ار  نآ  زا  رتالاب 

347 ص :

اهایؤر زا  باتک  نیا  زا  یشخب  رد  هک  تسا  بارغلا  دومحم  دمحم  هتـشون  لاثملا » خزربلا و  ملاع  لایخلا   » باتک هدنـسیون  روظنم  - 1
.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  یبرع  نبا  تادوهش  و 

ص 97. يرظن ، نافرع  ملاع  گرزب  یبرع  نبا  - 2
هتدهاش اّمل  هّیبیغ و  هرـضح  یف  هّیبلق  هفـشاکم  لالجلا  هرـضح  یف  لاثملا ، قئاقح  ملاع  یف  هبطخلا  هذه  یئاشنإ  دـنع  هتدـهاش  - ... 3

تاحوتفلا  ) .سدقألا هراسی  یلع  قورافلا  سفنألا و  هنیمی  یلع  قیدصلا  و  دصاقملا ...  موصعم  ًادّیس  ملاعلا  کلذ  یف  مالـسلا ] هیلع  ]
(. ص 2 ج 1 ، هّیکملا ،
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: دیوگ یم  تسا و  هدید 

هچ مکح و  رد  وا  نم و  نیب  اریز  تفای  مالسلا ] هیلع   ] یسیع رـس  تشپ  ارم  درک  یهجوت  نم  هب  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] ربمایپ
لیلخ وت و  دنزرف  وت و  ياتمه  نیا  دومرف : مالسلا ] هیلع   ] یـسیع هب  باطخ  درک ، یم  هراشا  نم  هب  هک  یلاح  رد   (1) تسه ، یکارتشا 

.نک (2) بصن  يدنلب  ربنم  يو  يارب  نم  يور  شیپ  .تسا  وت 

: دقن

یم دـنوادخ  دزن  رد  ماـقم  نیرت  یلاـع  ياراد  رمع  رکبوبا و  فشک  نیا  قبط  اریز  دـشاب ؛ حیحـص  دـناوت  یمن  یبرع  نبا  فـشک  نیا 
دراو مالسا  نید  هب  ار  هبرض  نیرتشیب  تفالخ  بصغ  اب  نانآ  دنا و  تفالخ  نابصاغ  نانآ  نایعیـش  ام  هاگدید  زا  هک  یلاح  رد  دنـشاب 

.تسا عیشت  تیناقح  راکنا  دوهش ، نیا  شریذپ  نیاربانب  دندومن ؛

نیارباـنب تسا ؛ هدرب  لاؤس  ریز  ار  عیـشت  دـیاقع  هکلب  هدوـبن ، هعیـش  اـهنت  هن  يو  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبرع  نبا  دوهـش  فـشک و  نیا 
.تسا لطاب  دوهش  فشک و  نیا  دناد ، یم  هعیش  ار  دوخ  هک  يدرف  ره  رظن  زا  لقادح 

هفشاکم اب  دیشرلا  نوراه  نب  دمحا  اب  تاقالم  ( 2

تاقالم ار  وا  دوهش  فشک و  ملاع  رد  هک  تسا  یعدم  دناد و  یم  گرزب  يایلوا  باطقا و  زا  ار  دیـشرلا  نوراه  نب  دمحا  یبرع  نبا 
: تسا هدومن 

شیپاشیپ دوب ، یتبیه  راقو و  ياراد  هک  مدـید  ار  یمادـنا  شوخ  درم  مدـش ، فاطم  دراو  هکم  رد  هعمج  زاـمن  زا  سپ  هعمج  زور  رد 
، ... مدرک مالس  متشاد و  هگن  ار  وا  دوش  جراخ  تساوخ  یم  دش و  مامت  شفاوط  نوچ  درک ... ، یم  فاوط  نم 

348 ص :

یفرعم ءایلوا  متاخ  ار  دوخ  مالسلا و  هیلع  یسیع  هک  تسا  تهج  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  وا و  كارتشا  یبرع  نبا  هاگدید  رد  - 1
! دنک یم 

[ مالـسلا هیلع  یـسیع  ترـضح   ] متخلا ءار  ینآرف و  یلجألا  فشکـألا  رونلا  یلحـألا و  بذـعلا  دروملا  یلعـألا و  دیـسلا  تفتلاـف  - 2
تاحوتفلا  ... ) يدـی نیب  ءافرطلا  ربنملا  هل  بصنا  کلیلخ  کنبا و  کلیدـع و  اذـه  دّیـسلا  هل  لاقف  مکحلا  یف  هنیب  ینیب و  كارتشـال 

(. ص 2 ج 1 ، هّیکملا ،
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.يا هدمآ  رد  منسج  تروص  هب  هک  یحور  وت  هک  مناد  یم  نم  متفگ : وا  هب 

.ییوگ یم  تسار  تفگ :

؟ یتسیک دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  متفگ :

 ... دیشرلا نوراه  نب  یتبس  تفگ :

.يروخب هتفه  لوط  رد  هک  ردق  نآ  يدرک  یم  راک  هبنش  زور  نوچ  دنا  هدیمان  یتبس  ار  وت  ما  هدینش  متفگ :

.تسا تسرد  تفگ :

؟ تشاد یتیصوصخ  هچ  هبنش  زور  متفگ :

شیاپ دیباوخ و  تشپ  هب  هبنش  زور  سپ  دش ، مامت  شراک  هعمج  زور  درک و  شنیرفآ  هب  عورش  هبنش  کی  زور  ادخ  ما  هدینش  تفگ :
« ... . کلملا انأ  : » دومرف تخادنا و  شرگید  ياپ  يور  ار 

؟ دوب هک  وت  نامز  بطق  متفگ :

.مدوخ تفگ :

.(1) متسناد . ...  یم  متفگ :

349 ص :

فوـطی وـه  راـقو و  هبیه و  هل  هئیهلا  نسح  ًـالجر  تیأرق  فاوـطلا ، تلخد  دـق  هّکمب  هعمجلا  هالـص  دـعب  هعمجلا  موـی  تنک  ینإ  - 1
: یل لاقف  دّـسجتم ! حور  ّکنأ  ملعأ  ّینإ  هل : تلقف  هیلع ...  تمّلـس  هتکـسم و  جورخلا  دارأ  هعوبـسأ و  لمکأ  اّملف  یماـمأ ...  تیبلاـب 

کنوکل الا  یتبسلا  تیّمـس  ام  ّکنأ  ینغلب  تلق : دیـشرلا ...  نوراه  نب  یتبـسلا  انأ  لاقف : هللا ؟ کمحری  تنأ  نمف  هل : تلقف  تقّدص !
تـصصخ ملف  هل : تلقف  .رمألا  ناک  کلذک  حیحـص  کغلب  يذلا  لاقف : .عوبـسألا  هّیقب  یف  هلکأت  ام  ردـقب  تبـس  ّلک  فرتحت  تنک 

هنم غرف  دحألا و  موی  ملاعلا  قلخ  أدـتبإ  هللا  نأ  ینغّلب  یل  لاق  مث  تلأس  ام  معن  لاقف : عوبـسألا ؟ مایأ  مایألا  نم  هریغ  نود  تبـسلا  موی 
نامزلا بطق  ناک  نم  هل ، تلقف  کلملا ... » انأ   » لاق يرخألا و  یلع  هیلجر  يدحإ  عضو  یقلتسا و  تبـسلا  موی  ناک  اّملف  هعمجلا  موی 

ص 112) ج 4 ، هّیکملا ، تاحوتفلا   ) .فیرعتلا یل  عقو  کلذک  هل : تلق  رخف ! انأ و ال  لاقف : کتقو ؟ یف 
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: دشاب یمن  حیحص  لیلد  ود  هب  یبرع  نبا  دوهش  فشک و  نیا 

یمن نامز  کی  رد  دراد  هدیقع  يو  نینچمه  دشاب ؛ یم  هیهلا  همات  تفالخ  تماما و  ماقم  نامه  بطق  ماقم  یبرع  نبا  هاگدید  رد  - 1
لباق ریغ  یبرع  نبا  فشک  ناکما ، ملاع  بطق  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  دوجو  اب  سپ  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  بطق  ود  دـناوت 

.تسا شریذپ 

زور رد  ملاع  تقلخ  زا  سپ  هک  تسا  هدش  یفرعم  يرشب  دننام  دنوادخ  نخس  نیا  رد  اریز  تسا ؛ زیمآ  رفک  نخس  نیا  نومـضم  - 2
«!! کلملا انأ  : » تفگ تخادنا و  اپ  يور  اپ  دیباوخ و  تشپ  هب  هبنش 

تفای روفو  هب  تنس  لها  یثیدح  روهشم  بتک  رد  دنک  یم  یفرعم  رـشب  دننام  یمـسج  ار  دنوادخ  هک  یلعج  ثیداحا  هنوگ  نیا  هتبلا 
ًانیقی دراد ! دوجو  ناوارف  زیمآ  رفک  نانخـس  هنوگ  نیا  مه  هدـش  فیرحت  هک  لـیجنا  تاروـت و  بتک  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  دوـش ، یم 

ار نانخـس  هنوگ  نیا  هدش  فیرحت  لیجنا  تاروت و  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  دـنراد  رارق  يوما  نادـناخ  نانآ  سأر  رد  هک  مالـسا  نانمـشد 
مه تنس  لها  حول  هداس  ناثدحم  دنداد و  تبسن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  هب  دندومن و  مالـسا  هزوح  دراو 

.دندومن تبث  شیوخ  بتک  رد  دندرک و  رواب  یسررب  قیقحت و  نودب 

هب مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  ینارون  بتکم  اب  ندـش  انـشآ  اب  ًادـعب  دوب و  تنـس  لها  ناملاع  زا  يزور  دوخ  هک  یناجیت  دـمحم  رتکد 
: دسیون یم  تسا  هدمآ  تنس  لها  مهم  عبانم  رد  هک  دنوادخ  ندوب  مسج  تیؤر و  دروم  رد  دش  فرشم  عیشت 

هیلع یسوم  ترـضح  هک  یماگنه  (2) و  ٌءیَـش ) ِِهلثِمَک  َسَیل   ) (1) ُراصبَألا ) ُهُکِرُدت  ال  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  ناحبـس  يادـخ 
دریذـپ یم  رادـیب  نادـجو  هنوگچ  سپ   (3) یناَرت ) َنل  : ) دـیامرف یم  وا  هب  دـنک ، یم  دـنوادخ  تـیؤر  ندـید و  تساوـخرد  مالـسلا 

يادخ هکنیا  هب  دنا  هدرک  لقن  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحص  هک  ار  یثیداحا 

350 ص :

هیآ 103. ماعنا ، هروس  - 1
هیآ 11. يروش ، هروس  - 2

هیآ 143. فارعا ، هروس  - 3
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(1) دننیب !؟ یم  مهدراهچ  بش  رد  ار  هام  هکنانچ  دننیب  یم  ار  وا  دوش و  یم  نایامن  شناگدنب  ربارب  رد  ناحبس 

(2) دیآ ! یم  دورف  ایند  نامسآ  هب  بش  ره  دنوادخ  و 

(3) دوش ! یم  رپ  منهج  سپ  دراذگ ، یم  منهج  رد  ار  شیاپ  و 

(4) دنسانشب ! ار  وا  نینمؤم  ات  دهد  یم  شیامن  ار  شیاپ  و 

یم رد  لوحت  لباق  كرحتم و  یمـسج و  لکـش  هب  ار  ادخ  هک  ییاه  تیاور  زا  نآ  دننام  و  دنک ، یم  بجعت  ددنخ و  یم  دـنوادخ  و 
مود و تشگنا  رب  ار  نیمز  دراذگ و  یم  لوا  تشگنا  رب  ار  اه  نامسآ  هک  دراد  تشگنا  جنپ  دراد و  اپ  ود  تسد و  ود  ًالثم  هک  دروآ 

(5) دراذگ !! یم  مجنپ  تشگنا  رب  ار  ناگدیرفآ  ریاس  مراهچ و  رب  ار  كاخ  بآ و  موس و  رب  ار  ناتخرد 

یم هزاجا  راب  هس  شلزنم  رد  وا ، رب  لوخد  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دراد و  تنوکس  نآ  رد  هک  تسا  یلزنم  ياراد  و 
(6) دریگ !!

.تاهیبشت نیا  زا  تسا  رترب  دنوادخ 

.اه (7) فیصوت  هنوگ  نیا  زا  میرب  یم  هانپ  وت  هب  یسدقم و  هزنم و  وت  لالج ، تزع و  ياراد  راگدرورپ  يا 

رد ار  لطاب  دیاقع  هنوگ  نیا  سپـس  هتفای و  شرورپ  حیحـصان  دـیاقع  یلعج و  ثیداحا  نینچ  نماد  رد  یبرع  نبا  نهذ  رکف و  يرآ !
.تسا دوهش  فشک و  هک  هدرک  نامگ  هدومن و  مسجت  دوخ  یحور  ياوق 

یبرع نبا  رگا  تسا و  كاپ  ًالماک  لیطابا  هنوگ  نیا  زا  مالسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  بتکم  اما 

351 ص :

ص 56. ج 1 ، دیسرپب ، ناهاگآ  زا  باتک  زا  لقن  هب  ص 112 ؛ ج 1 ، ملسم ، حیحص  ص 205 ؛ ج 7 ، يراخب ، حیحص  - 1
.نامه زا  لقن  هب  ص 47 ؛ ج 2 ، يراخب ، حیحص  - 2

.نامه زا  لقن  هب  صص 178 و 187 ؛ ج 8 ، نامه ، - 3
.نامه زا  لقن  هب  ص 115 ؛ ج 1 ، ملسم ، حیحص  ص 182 ؛ نامه ، - 4

ص 181. ص 3 و ج 9 ، ج 6 ، يراخب ، حیحص  - 5
ص 183. ج 8 ، نامه ، - 6

صص 56 و 55. ج 1 ، دیسرپب ، ناهاگآ  زا  یناجیت ، دمحم  - 7
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.تشگ یمن  یتامهوت  نینچ  راچد  دوب  هتفرگ  ار  مالسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  ناماد 

هار هک  دـننادب  همه  ات  میروآ  یم  ار  یثیدـح  هعیـش  عبانم  زا  یکی  زا  نونکا  دـش ، لقن  لطاب  نخـس  دـنچ  تنـس  لـها  ربتعم  عباـنم  زا 
.تسا مالسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  رد  رصحنم  تیاده 

، هلکاشم هبـساحم ، عون  ره  زا  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  یهلا ، غورف  رپ  ناگراتـس  نیا  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  نادـناخ  هاگدـید  رد 
.تسا هزنم  ًالماک  تیدودحم  هیبشت و  میسجت ، ریوصت ،

: دیامرف یم  هغالبلا  جهن  لوا  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نافراع  ماما 

یب ياه  تمعن  شرامـش  زا  نارگباسح  دـننک و  ءادا  ار  شـساپس  قح  دـنناوت  یمن  نارگـشیاتس  هک  تسا  ییادـخ  صوصخم  ساپس 
.دننام ورف  شقح  ندرک  ادا  رد  نارگشالت  دنشاب و  زجاع  شنایاپ 

هن تسین ، دودحم  شیاه  هناشن  هک  ییادخ  .دنربن  یپ  شتاذ  هب  رگن  فرژ  دارفا  دباین و  تسد  شتمظع  هلق  هب  دنلب  راکفا  هک  ییادخ 
اب .دـجنگ  یم  دـشاب  ینالوط  دـنچ  ره  تقو  رد  راک  نیا  هن  دـهد و  یم  هرامـش  تصرف  تقو  هن  دراد و  ار  شفیرعت  شیاجنگ  مالک 
ار نوگانوگ  ياه  نیمزرـس  راد  هشیر  ياه  هوک  اب  داد و  رارق  همه  رایتخا  رد  ار  اـهداب  دوخ  فطل  زا  دـیرفآ ، ار  تادوجوم  شتردـق 
هدرک و دودحم  ار  وا  دنک  هراشا  ادخ  هب  هک  یسک  دنک و  یم  هراشا  وا  هب  هتخانشن  ار  ادخ  هک  یسک  تخاس . ...  بوکخیم  راوتسا و 

.تسا هدرک  شرامش  ار  وا  دنک ، دودحم  ار  ادخ  هک  یسک 

، تسا هتفرگ  رارق  يزیچ  هچ  يور  دـیوگب  هک  یـسک  تسا و  هدرک  روصت  ینیعم  ياج  رد  ار  وا  تسیچ  رد  ادـخ  دـیوگب  هک  یـسک 
.تسا هدرک  روصت  ادخ  نودب  ار  ییاج  متح  روطب 

.تسادج نانآ  زا  تسا ، هارمه  تادوجوم  مامت  اب  هکنیا  نیع  رد  .تسین  راگزاس  مدـع  اب  درادـن و  يزاغآ  هک  تسا  يدوجوم  ادـخ 
 ... . تسین رشب  راک  هب  هیبش  شراک  درادن و  هلیسو  هب  يزاین  شراک  تسا  ناهج  نادرگراک  هک  ادخ 

دیدرگ تحاران  يا  هظحل  هن  داد و  یتکرح  دوخ  هب  هن  تشاد و  يا  هبرجت  هن  درک و  رکف  نآ  يارب  هن  درک  زاـغآ  ار  ناـهج  هک  ادـخ 
(1) ... . 

352 ص :

.ینامز یفطصم  موحرم  همجرت  هغالبلا ، جهن  لوا  هبطخ  زا  یتمسق  - 1
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تسا عیشت  بهذم  عامجا  اب  فلاخم  هک  هفشاکم  قیرط  زا  ماکحا  نایب  ( 3

هراشا

هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  هفشاکم  ملاع  رد  ار  اهنآ  هک  دراد  اعدا  یعرش  تاروتسد  ماکحا و  نایب  نمـض  يددعتم  دراوم  رد  یبرع  نبا 
.تسا هدومن  تفایرد  ملس  هلآ و  هیلع و 

زا یکی  هراـبرد  یبرع  نـبا  زا  ناوارف  ياهدـیجمت  فـیرعت و  زا  دـعب  درجم » حور   » باـتک رد  ینارهط  ینیـسح  نیـسح  دـمحم  دـیس 
: دراد فارتعا  یبرع  نبا  تادوهش 

هعونتم هعیدب  مولع  هبیجع و  رارسا  قیمع و  قیقد و  تاکن  يواح  ار  نآ  هکنآ  نیع  رد  دشاب ، دراو  نیدلا  یحم  تاحوتف  رب  هک  یسک 
رخاوا رد  هکنآ  لثم  درادن ؛ قیبطت  هعیـش  دـقتعم  عقاو و  نتم  اب  هک  تسه  زین  وا  تافـشاکم  زا  یـضعب  يواح  هک  دـنیب  یم  دـبای ، یم 
همتاخ تقو  ياعد  رد  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  تاـحوتف  زا  باـب  نیرخآ  و  تسا ، دـیفم  اـبیز و  بتک  زا  هک  ار  دوخ  ياـیاصو  باـتک 

: دیوگ یم  سلجم 

! یضری ّبحی و  امل  انفّقو  يوقتلا و  یلع  انبولق  هللا  عمج  و  انل ، اهمادأ  هبقاعلا و  هللا  انقزر  ًاریخ و  انعلطأ  ًاریخ و  انعمسأ  ّمهللا 

هب و اَنل  َهَقاط  ام ال  انلِّمَُحت  انَّبَر و ال  اِنلبَق  نِم  َنیذَّلا  یلَع  ُهَتلَمَح  امَک  ًارـصإ  انیَلَع  لِمَحت  انَّبَر و ال  اناَطخَأ  وأ  انیـسَن  نإ  انذِـخاُؤت  اّنبر ال  )
(1) َنیِملاّظلا ) ِموَقلا  یَلَع  انرُصناَف  انالوَم  َتنَأ  انمَحرا  اَنلرِفغا و  اّنَع و  ُفعا 

باتک تئارق  زا  يراق ، يدرم  هک  یماگنه  مدینش ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  باوخ  رد  ار  اعدا  نم  دیوگ : یم  سپس 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  زا  ایؤر  نآ  رد  نم  .دش و  غراف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  يارب  يراخب » حیحـص  »
قلاط ِتنأ  دـیوگب : يو  هب  شرهوش  هک  هنوگ  نیدـب  دـنا  هدرک  هقالط  هس  ار  وا  هدـحاو  هغیـص  اب  هک  يا  هقلطم  نز  مکح  زا  مدیـسرپ 

هـس قالط  نآ  .هریغ  حـکنت  یّتح  دـعب ] نم   ] هل ّلحت  ال  لاق : امک  ثالث  یه  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ًاـثالث !
نتـشیوخ حاـکن  هب  ار  وا  رگید  يرهوـش  هکنآ  رگم  تسین  لـالح  درم  يارب  رگید  دـیامرف : یم  ادـخ  هـک  روـط  ناـمه  تـسا  قـالط 

.دروآرد

ار قالط  نآ  ملع  لها  زا  یتعامج  ملـس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  متفگ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  نم 
.دنیامن یم  بوسحم  قالط  کی 

353 ص :

.هرقب هروس  هیآ 286  زا  یتمسق  - 1
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تسرد و  تسا ، هدیـسر  ناشیا  هب  هچنآ  قبط  دنا  هدرک  مکح  روط  نیا  تعامج  نآ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.دنا هتفر 

يدهتجم ره  هک  ار  نیا  ار و  يدهتجم  ره  مکح  ياضما  ریرقت و  مدـیمهف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالک  نیا  زا  نم 
یمن هلأسم  نیا  رد  نم  ملس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  مدیسرپ : اجنیا  رد   (1) تسا ] تسرد  شمکح  ینعی   ] .تسا بیصم 

تدوخ هراـبرد  رگا  هکنیا  و  دوش ، ءاتفتـسا  وت  زا  هک  یتروـص  رد  ینک  یم  مکح  نآ  رب  وـت  هک  یمکح  نآ  رگم  ار  یمکح  مهاوـخ 
!؟ يدرک یم  هچ  دش  یم  عقاو 

.هریغ (2) ًاجوز  حکنت  یّتح  دعب ] نم   ] هل ّلحت  ال  لاق : امک  ثالث  یه  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: هفشاکم نیا  یسررب  دقن و 

.ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بناج  زا  يراخب  حیحص  باتک  دییأت  - 1

هک هنوگ  نامه  .تسا  یلعج  هکلب  فیعض ؛ نآ  ثیداحا  زا  يرایسب  اما  دنناد ، یم  بتک  حصأ  ار  يراخب  حیحص  تنـس  لها  دنچ  ره 
شریذپ نیاربانب  تسا ، هدومن  فیـصوت  اه  ناسنا  هیبش  مسج و  تروص  هب  ار  ادخ  هک  هدـش  دراو  یثیداحا  باتک  نیا  رد  دـش  حرطم 

.تسا لطاب  دیاقع  دییأت  هفشاکم ، نیا 

.دشاب یم  هعیش  یعطق  عامجا  فلاخم  سلجم  کی  رد  نز  ندرک  هقالط  هس  مکح  - 2

یم لطاب  دنک -  هقالط  هس  ار  شنز  سلجم  کی  رد  دناوت  یم  درم  هک  ار -  تنـس  لها  مکح  نیا  ءانثتـسا  نودـب  هعیـش  ياملع  مامت 
داهتجا هب  ار  مکح  نیا  یبرع  نبا  اما  دنناد ؛

354 ص :

دننک مکح  هچ  ره  اهقف  دنیوگ  یم  تنس  لها  .دننک  یم  دراو  نآ  عامجا  هب  هعیش  ياملع  هک  تسا  تنـس  لها  ياهقف  هدیقع  نیا  - 1
هدیقع مالـسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  میلاعت  هب  هجوت  اب  هعیـش  اما  .دشاب  ادخ  ماکحا  همه  فلاخم  مکح  نآ  دـنچ  ره  تسا  حـیحص 

همه اهقف ، رظن  ددعت  فالتخا و  تروص  رد  ینعی  تسا ؛ یکی  عقاو  هکلب  دـشاب ؛ یمن  ددـعتم  عوضوم ، کی  رد  دـنوادخ  مکح  دراد 
يواـتف ماـکحا و  تارظن و  رگید  دـشاب و  دـنوادخ  مکح  قباـطم  تسا  نکمم  اـهنآ  زا  یکی  طـقف  دـشاب و  یمن  حیحـص  تارظن  نآ 

.دشابن نآ  قباطم  ای  دشاب  نآ  قباطم  دهتجم  ياوتف  تسا  نکمم  هک  نآ ، اب  فلاخم 
صص 354 و 353. درجم ، حور  - 2
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ندرک در  یبرع  نبا  دوهـش  فشک و  نیا  شریذپ  دهد ، یم  تبـسن  شا  هفـشاکم  ياعدا  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.تسا عیشت  بهذم  مالسلا و  مهیلع  تراهط  نادناخ 

تسا هتفرگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  زا  دوهش  ملاع  رد  ار  مکحلا  صوصف  هک  دراد  اعدا  یبرع  نبا  ( 4

هراشا

: دسیون یم  مکحلا  صوصف  باتک  همدقم  رد  یبرع  نبا 

نیرشع و عبـس و  هنـس  مّرحم  مّرحملا ، نم  رخآلا  رـشعلا  یف  اهتیرُأ  هرّـشبم  یف  ملـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  تیأر  ّینإف 
یلإ هب  جرخا  هذخ و  مکحلا  صوصف  باتک  اذـه  یل : لاقف  .باتک  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هدـیب قشمد و  هسورحمب  هئامتس 

؛ انرمُأ امک  اّنم  رمألا  یلوأ  و  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » هلوسرل هعاطلا هللا و  عمّسلا و  تلقف : هب ، نوعفتنی  سانلا 

رهش رد  تفه  تسیب و  دصشش و  لاس  مرحم  رد  هعقاو  نیا  .مدید و  يا  هرـشبم  رد  ار  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  نم 
مکحلا صوصف  باـتک  نیا  دومرف : نم  هب  .دوب  یباـتک  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  تسد  رد  هک  مدـید  دوب و  قـشمد 

و  ] هیلع هللا  یلـص   » شلوسر يادـخ و  رم  مدومن  تعاطا  مدینـش و  متفگ : نم  .دـنرب  عفن  وا  زا  ات  ناسرب  مدرم  هب  ریگب و  ار  نآ  تسا ،
.ار رمألا  یلوا  و  مّلس » و  هلآ ]

: هلمج زا  دشاب ، حیحص  دناوت  یمن  نوگانوگ  لئالد  هب  یبرع  نبا  دوهش  فشک و  نیا 

تایعقاو فیرحت  . 1

: دیوگ یم  هیدوواد  ّصف  رد  یبرع  نبا 

.دومنن (1) ینیشناج  يارب  تیصو  يدحا  هب  درکن و  نیعم  ینیشناج  چیه  درم و  مالسا  ربمایپ 

355 ص :

ص 409. مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 1
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یفرعم مدرم  هب  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  هک  تسا  خـیرات  تاـیعطق  زا  هک  یلاـح  رد 
.دومن

زا بلاـطوبا  ناـمیا  هک  یلاـح  رد  دـنک ، یم  یفرعم  رفاـک  ار  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ردـپ  بلاـطوبا  هیطوـل  ّصف  رد  يو  نـینچمه 
.تسا (1) خیرات  تاملسم 

صوصف سپ  هللا  همحر  دـشاب  یم  عیـشت  بهذـم  تیناـقح  ندرک  در  عـقاو  رد  یبرع  نبا  ياـعدا  هفـشاکم و  نیا  شریذـپ  نیارباـنب ،
.دشاب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تاریرقت  دناوت  یمن  مکحلا 

: باتک نیا  رد  دساف  دیاقع  دوجو  - 2

هنومن يارب 

.دناد (2) یم  یتسرپادخ  ار  یتسرپ  هلاسوگ  هینوراه  ّصف  رد  یبرع  نبا  * 

.دناد (3) یم  تاجن  لها  ار  نوعرف  هیوسوم  ّصف  رد  نآرق  حیرص  صن  فالخرب  * 

.دناد (4) یم  تسرد  ار  نوعرف  تیبوبر  ياعدا  نآرق  حیرص  صن  فالخرب  * 

.دزاس (5) یم  مهتم  تفرعم  صقن  هب  ار  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  هیحون ، ّصف  رد  * 

.دنک (6) یم  یفرعم  حیبذ  ار  قاحسا  مالسلا ، هیلع  یقاحسا  ّصف  رد  یمالسا ، صوصن  فالخرب  * 

.دناد (7) یم  ادخ  تاذ  نیع  ار  ءایشا  یمالسا  دیحوت  فالخرب  هینوراه  ّصف  رد  * 

.دنک (8) یم  یفرعم  ادخ ) تاذ   ) ادخ نیع  ار  نوعرف  هیوسوم  ّصف  رد  * 

356 ص :

ص 325. نامه ، - 1
ص 514. مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 2

ص 585. نامه ، - 3

ص 582. نامه ، - 4

ص 112. نامه ، - 5

ص 167. نامه ، - 6

ص 514. نامه ، - 7
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.دنک (1) یم  یفرعم  هیزنت  هیبشت و  نیب  عمج  ار  دیحوت  یمالسا ، دیحوت  فالخرب  * 

هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ملع  يایرد  رد  ندش  قرغ  مالسلا ، هیلع  حون  موق  ندش  قرغ  زا  روظنم  هک  دراد  اعدا  هیحون  ّصف  رد  * 
.تسا (2) نآرق  حیرص  صن  فالخرب  نیا  تسا و  یهلا  تبحم  شتآ  شتآ ، رد  موق  نآ  دورو  زا  روظنم  دشاب و  یم  ملس  هلآ و 

بناج زا  مکحلا  صوصف  باتک  ذـخا  رد  یبرع  نبا  ياعدا  دـنک  یم  تباث  حوضو  هب  قیقحت  لـها  يارب  هک  يرگید  رایـسب  دراوم  و 
.دشاب یمن  حیحص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

هتـشون یهلا  ماهلا  هفـشاکم و  قیرط  زا  ار  نآ  هک  دراد  اعدا  زین  هیکم  تاحوتف  ینعی  شباتک  نیرتروهـشم  هرابرد  یبرع  نبا  نینچمه 
.تسا

ناربمایپ ندید  ناگرزب ، حاورا  ندید  یهلا ، شرع  رد  ریس  هناگ ، تفه  ياه  نامسآ  رد  ریـس  لیبق  زا  يو  رگید  ددعتم  تافـشاکم  و 
 ... اه و ناسنا  ریرس  نطاب و  ندید  یهلا ،

: لاؤس

هدوـب مدرم  بیرف  شفدـه  هتفگ و  غورد  یبرع  نبا  تفگ  ناوـت  یم  اـیآ  تسا ، حیحـص  ریغ  تافـشاکم  نیا  دـش  تباـث  هـک  نوـنکا 
!؟ تسا

: باوج

ریس و يرشب  نافرع  رد  اه  لاس  هک  مالسا  ملاع  هب  بستنم  تسا  يدنمـشناد  یبرع  نبا  لاح  ره  هب  تفریذپ ، ناوت  یمن  ار  نخـس  نیا 
: تسین جراخ  لاح  ود  زا  حیحص  ریغ  تادوهش  هک  تفگ  دیاب  اما  دومن ؛ غورد  هب  مهتم  ار  وا  ناوت  یمن  هدومن و  كولس 

ار دوخ  تاءاقلا  دنک و  یم  ذوفن  دنوش  رثا  بحاص  خیرات  رد  دنناوت  یم  هک  یصاخشا  دوجو  رد  يو  هک  تسا  ناطیش  تاءاقلا  اب  - 1
.تسا هدش  راکشآ  وا  رب  قیاقح  هک  دنک  یم  نامگ  کلاس  دهد و  یم  ناشن  نانآ  هب  هفشاکم  تروص  هب 
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راچد دوش و  یم  لتخم  وا  نهذ  ياوق  ینالوط  ياه  یگنـسرگ  لمحت  مسج و  حور و  رب  دـیدش  راشف  رثا  رب  ضاترم  کلاس و  ای  - 2
.دنک یم  هولج  ياه  تیعقاو  قیاقح و  شرظن  رد  تامهوت  هاگنآ  ددرگ ، یم  تامهوت 

زا يزور  دوخ  هک  یناـشاک  ضیف  نسحم  ـالم  هک  ناـنچمه  تفگ ، ناوت  یم  ار  نیا  رتـشیب  یبرع  نبا  تادوهـش  فـشک و  رد  دـیاش 
: دسیون یم  يو  هرابرد  هنوگ  نیا  دوب  یبرع  نبا  يدج  نارادفرط 

ییاه ضقانت  اه و  تفلاخم  نانچ  نآ  دراد  دوجو  یحـضاو  یلقع  تاضقانت  عرـش و  اب  ییاوسر  ياه  تفلاخم  یبرع  نبا  نانخـس  رد 
 ... . دنریگ یم  هرخسم  هب  ار  نانآ  نانز  دندنخ و  یم  نآ  هب  ناکدوک  هک 

وا هتشگ ...  شرع  رود  هب  هکنیا  دوهش و  مشچ  اب  ادخ  اب  یهارمه  دوبعم و  هدهاشم  ادخ و  تخانـش  رد  شا  هدرتسگ  ياعدا  اب  سپس 
مهرب و مهرد و  تافارخ  نایذـه و  هناربکتم و  ياه  يزاورپ  دـنلب  هناقمحا و  فیخـس و  نانخـس  ياراد  هک  ینیب  یم  یطیارـش  رد  ار 

.دراد رارق  دنک  یم  هراپ  هراپ  ار  رگج  هک  يروآ  ریحت  ياه  ضیقن  دض و 

شتافینـصت ياه و  باتک  رد  .تسا  رت  تسـس  توبکنع  هنایـشآ  زا  شبلاطم  یهاگ  دـیوگ و  یم  میقتـسم  تاـبث و  هب  ینانخـس  هاـگ 
 ... دنک هوفت  نآ  هب  دوش  یمن  یـضار  یتیعقوم  چیه  رد  یناملـسم  چیه  هک  دراد  دوجو  هزنم  دـنوادخ  هب  تبـسن  هنابدا  یب  ياهراتفگ 

هک دنک  یم  روصت  درک و  لوبق  هب  یقلت  دراد و  تقیقح  دنک  یم  نامگ  دنیب و  یم  ار  یحیبق  روما  هدرجم  روص  زا  شـسفن  رد  ایوگ 
هدمآ یم  شرطاخ  هب  هچنآ  و  هدش ، لتخم  یگنـسرگ  تضایر و  تدـش  هطـساو  هب  شلقع  دـیاش  .تسا  قح  هب  لوصو  تقیقح  اهنآ 

.تسا (1) هدش  یم  يراج  شملق  هب  لمأت  نودب 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  تفرعم  زا  يزاین  یب  - 28

هک هدش  ببـس  نخـس  نیا  دـناد و  یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تفرعم  تخانـش و  زا  زاین  یب  ار  دوخ  شتاحوتف  باتک  رد  یبرع  نبا 
.دریگ رارق  ناقفاوم  زا  یخرب  هکلب  شیوخ و  نافلاخم  دیدش  داقتنا  دروم 

: دسیون یم  دریگ و  یم  داقتنا  داب  هب  ار  یبرع  نبا  تدش  هب  نخس  نیمه  رطاخ  هب  یناشاک  ضیف  نسحم  الم 

هللا لئـسأ  مل  ّینإ   » هتاحوتف یف  لوقی  مهتفرعم  لهأ  ءاسؤر  مهتّیفوص و  همئأ  نم  وه  یبرعلا و  نبا  نیدلا  یحم  ربکألا  مهخیـش  اذـه  و 
نم  » ثیدح هعامس  عم  هفرعملا  هذه  نع  ینغتسا  اّمل  ّهنإف  راصبألا  یلوأ  ای  اوربتعاف  ینفّرعل .» هتلئـس  تنک  ول  ینامز و  ماما  ینفّرعی  نأ 
یف ناطیشلا  هتوهتساف  هسفن  هکرت و  هللا و  هلذخ  فیک  هّفاکلا ، ءاملعلا  نیب  روهـشملا  هّیلهاجلا » هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و 
نم ءیش  یف  مقتـسی  مل  قیاقدلا  رارـسألل و  همهف  قیاقحلا و  ضرأ  یف  هریـس  هرظن و  هّقد  هملع و  روفو  عم  راصف  ناریح  مولعلا  ضرأ 

(1) عطاق ؛ سرضب  اهدودح  یلع  ضعی  مل  عیارشلا و  مولع 
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یم تاحوتف  رد  دـشاب ، یم  ناشتفرعم  لها  ناگرزب  زا  هیفوص و  نایاوشیپ  زا  وا  تسا ، یبرع  نب  نیدـلا  یحم  تنـس ، لها  ربکا  خـیش 
ناـبحاص يا  .دناسانـش » یم  نم  هب  متـساوخ  یم  ادـخ  زا  رگا  و  دناسانـشب ، نم  هب  ار  مناـمز  ماـما  هک  تساوخن  ادـخ  زا  نم  : » دـیوگ

یم هک  املع  همه  نیب  روهشم  ثیدح  هکنآ  لاح  دید  ماما  نتخانـش  زا  زاین  یب  ار  دوخ  هنوگچ  هک  دیرگنب  دیریگب و  تربع  تریـصب 
لوذخم ار  وا  ادخ  هنوگچ  سپ  دوب ، هدینـش  ار  تسا » هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  هک  سک  ره  : » دیوگ

تقد ناوارف و  ملع  دوجو  اب  سپ  .درک  شیاهر  نادرگرس  مولع  نیمزرـس  رد  ار  وا  ناطیـش  ات  تشاذگاو  شدوخ  هب  درک و  هارمگ  و 
قیقد هار  یمالسا  مولع  زا  کی  چیه  رد  قیاقد ، رارـسا و  هب  تبـسن  مهف  قیاقح و  هنیمز  رد  ریـس  زا  شیرادروخرب  تشاد و  هک  يرظن 

.تفاین تسد  نآ  دودح  هب  نیقی  متح و  هب  دومیپن و  ار 

: تسا هتخاس  دراو  یبرع  نبا  رب  زین  دشاب -  یم  امکح  ناگرزب  زا  دوخ  هک  ییوجاوخ -  لیعامسا  یلوم  داریا  نیا  ریظن  و 

عم ّهنإف  هفـسن ، هکرت و  هللا و  هلذـخ  فیک  رظناف  ینفّرعل » هتلأس  تنک  ول  و  ینامز ، مامإ  ینفّرعی  نأ  هللا  لأسأ  مل  ّینإ   » هتاحوتف یف  لاق 
هذـه نع  ءانغتـسإلا  هعـسی  فیک  هَّقاکلا  ءاملعلا  نیب  روهـشملا  ِهَّیلِهاجلا » َهَتیم  َتام  ِِهنامَز  َمامإ  فِرعَی  مل  َتام و  نم   » ثیدـح هعاـمس 

(1) اهنع !؟ لاؤسلا  مدع  هغوسی  فیک  هفرعملا و 

: دسیون یم  یبرع  نبا  مالک  هیجوت  نینچمه  میکح و  ود  نیا  نخس  دقن  رد  ینارهط  ینیسح  نیسح  دمحم  دیس  بانج 

هب نیدـلا  یحم  اریز  تسا ؛ بیجع  رایـسب  دـنا ، هدوب  لوقعم  تمکح و  لـها  دوـخ  هک  راوـگرزب  ود  نیا  زا  نیدـلا  یحم  رب  داریا  نیا 
نم رد  ما ؛ هدرک  روبع  بلط  شهاوخ و  بتارم  زا  نم  هکنآ : رب  دراد  حیرصت  تاحوتف  رد  تاّرم  تاّرک و 
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دوبان قح  تمظع  ربارب  رد  نم  نیاربانب  هنأش ؛ ّزع  تسا  دـنوادخ  تساوخ  مهد  ماـجنا  میوگب و  هچ  ره  درادـن ، دوجو  یبلط  اـضاقت و 
هدارا و هنوگ  ود  تسا و  نم  تساوخ  نامه  دهاوخب  دنوادخ  هچنآ  .مرادـن  یباختنا  هدارا و  يدوجو و  يدوب و  دوخ ، زا  مشاب و  یم 

.تسین (1) هنایم  رد  تیشم 

: دسیون یم  همادا  رد  و 

لیعامـسا الم  هن  و  تسا -  هدوب  اردـصالم  داماد  درگاـش و  دوخ  هک  ضیف -  نسحم  ـالم  موحرم  هن  هک : دوش  یم  ریگتـسد  اـجنیا  زا 
.دنا (2) هدربن  یپ  نیدلا  یحم  تاملک  یناعم  حور و  هب  ییوجاوخ ،

هب دیدش  ياه  یگتسبلد  رطاخ  هب  یبرع -  نبا  هب  يداقتنا  هنوگ  چیه  ندینش  لمحت  ایوگ  ینارهط  ینیسح  نیسح  دمحم  دیـس  بانج 
.درادن ار  يو - 

: يو باوج  اما 

نودـب دـناوت  یم  ناسنا  هنوگچ  دوش  یم  لاؤس  لاـح  .تسا  هتخانـشن  ار  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  ناـشیا  یبرع ، نبا  نخـس  قبط  - 1
نیب زا  ادـخ  هدارا  تساوخ و  ربارب  رد  ار  دوخ  هدارا  تساوخ و  نک و  روبع  بلط  اضاقت و  هلحرم  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تخانش 

!؟ دربب

.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تفرعم  تخانش و  یهلا  یلاع  تاماقم  هب  ندیسر  هار  اریز  تسین ؛ ریذپ  ناکما  زگره  يرآ !

هتشادن یشهاوخ  هتساوخ و  چیه  دنک و  روبع  بلط  هلحرم  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  نافرع  رد  ماقم  نیرتالاب  دنیوگ  یم  افرع  هکنیا  - 2
نآرق رد  دنوادخ  دنـشاب ؛ یم  اراد  ار  ماقم  نیرت  یلاع  ناربمایپ  دشاب ؛ یمن  شریذپ  لباق  ددرگ ، یکی  ادـخ  هدارا  ای  وا  هدارا  دـشاب و 

: هنومن يارب  تسا ، هدروآ  نایم  هب  نخس  اهنآ  تساوخرد  بلط و  زا  ررکم  میرک 

.دنک یم  ادخ  زا  دنزرف  تساوخرد  رمع  رخاوا  رد  هک  مالسلا  هیلع  ایرکز  ترضح  ناتساد  * 
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.دیامن یم  رادتقا  یهاشداپ و  تساوخرد  دنوادخ  زا  هک  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  ناتساد  * 

.ددرگ يو  نیشناج  ریزو و  شردارب  هک  دنک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  هک  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  * 

.دنادرگب شنادنزرف  نز و  هجوتم  ار  نایملاع  ياه  لد  هک  دنک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  * 

.دنک یم  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  هب  ندیسر  تساوخرد  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  * 

.دنک یم  دوخ  تما  يارب  تعافش  بلط  دنوادخ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  * 

.دننک یم  بلط  تساوخرد و  دنوادخ  زا  ررکم  شیوخ  هیعدا  رد  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نینچمه 

.تسا هدومن  اعد  بلط و  هب  توعد  ار  اه  ناسنا  لاعتم  دنوادخ  میرک  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  رد  نینچمه  و 

: هنومن يارب 

(1) ًاماِزل ) ُنُوکَی  َفوَسَف  ُمتبَّذَک  دَقَف  مُکُؤاعُد  َول ال  یِّبر  مُِکب  اُوبعَی  ام  ُلق  )

( لمع نیا   ) و دیدرک ، بیذکت  ار ) ناربمایپ  ادخ و  تایآ   ) امش دشابن  امش  ياعد  رگا  تسین  لئاق  یجرا  امش  يارب  مراگدرورپ  وگب :
! دش دهاوخن  ادج  امش  زا  تفرگ و  دهاوخ  ار  امش  ناماد 

(2) َنُودُشرَی ) مُهَّلََعل  یب  اُونمُؤیل  یل و  اُوبیجَتسَیلف  ِناعَد  اذإ  ِعاّدلا  َهَوعَد  ُبیجُأ  ٌبیرَق  یِّنإف  یِّنَع  يدابِع  ََکلَأَس  اذإ  (و 

، دناوخ یم  ارم  هک  یماگنه  هب  ار ، هدننک  اعد  ياعد  مکیدزن ! نم  وگب ): ، ) دـننک لاؤس  نم  هرابرد  وت  زا  نم ، ناگدـنب  هک  یماگنه  و 
(. دنسرب دصقم  هب  و   ) دنبای هار  ات  دنروایب  انامیا  نم  هب  دنریذپب و  ارم  توعد  دیاب  سپ  میوگ ! یم  خساپ 

362 ص :

هیآ 77. ناقرف ، هروس  - 1

هیآ 186. هرقب ، هروس  - 2
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(1) َنورَّکَذت ) ام  ًالیلَق  ِهللا  َعَم  َُهلِءأ  ضرألا  َءافَلُخ  مُُکلَعجَی  ءوُّسلا و  ُفِشکَی  هُاعَد و  اذإ  َّرَطضُملا  ُبیُجی  نَّمَأ  )

اب يدوبعم  ایآ  دهد  یم  رارق  نیمز  يافلخ  ار  امش  دزاس و  یم  فرطرب  ار  يراتفرگ  دنک و  یم  تباجا  ار  رطـضم  ياعد  هک  یـسک  ای 
! دیوش یم  رّکذتم  رتمک  تسادخ !؟

: دیامرف یم  زین  و 

(2) نیرِخاد ) َمَّنَهَج  َنُولُخدیس  یتَدابِع  نَع  َنوِربکَتسَی  َنیذَّلا  َّنإ  مَُکل  بِجتسا  ینوُعدا  مُکُّبَر  َلاق  (َو 

ّتلذ اب  يدوز  هب  دـنزرو  یم  ربکت  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  مریذـپب ! ار  امـش  ياعد )  ) ات دـیناوخب  ارم  تسا : هتفگ  امـش  راـگدرورپ 
! دنوش یم  خزود  دراو 

.دننیب یم  زاین  یب  یهلا  هاگشیپ  هب  بلط  اعد و  زا  ار  دوخ  هک  دنتسه  یناسک  نیربکتسم  قوف  هیآ  لیذ  رد  تایاور  قبط 

.دشاب حیحص  دناوت  یمن  تسا  هتساوخ  بلط و  كرت  ماقم ، نیرتالاب  هک  دنیوگ  یم  یفوص  يافرع  هچنآ  تاحیضوت  نیا  هب  هجوت  اب 

رقف تساوخرد ، نیا  تسا و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  زا  مادـم  تساوخرد  بلط و  تفرعم ، جوا  تسا ؛ نخـس  نیا  فـالخ  تیعقاو 
یتاذ هک  دنادب  دشابن و  لئاق  دوخ  يارب  يزیچ  یهلا  سدقا  تاذ  ربارب  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  ببس  دروآ و  یم  دای  هب  ار  ناسنا  یتاذ 

.دوش یم  دوبان  دنادرگب  يور  زاین  یب  تاذ  نآ  زا  رگا  تسین و  شیب  ریقف 

ار دوخ  دراد ،» رارق  یهلا  هدارا  تیـشم و  طـقف  اـم  رد  میا و  هدرب  نیب  زا  ار  دوخ  هدارا  تیـشم و  اـم  : » هک طـلغ  شنیب  نیا  اـب  هیفوـص 
دنتفگ دنداد و  رس  ار  هللا » يوس  ینّبج  یف  سیل   » و انأ » الا  هلا  ال   » و قحلا » انأ   » يادن دنتخادنا و  دوجوم  دوجو و  تدحو  هکلهم 

363 ص :

هیآ 62. لمن ، هروس  - 1

هیآ 60. رفاغ ، هروس  - 2
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( هللااب ذوعن  ! ) دوش یم  یکی  دنوادخ  تاذ  اب  كولس  ریس و  يالاب  ماقم  رد  ناسنا  تاذ 

: دسیون یم  درجم  حور  رد  ینارهط  ینیسح  نیسح  دمحم 

تلع رد  یلولعم  ره  دوخ و  رهظم  رد  يروهظ  ره  يانف  ینعی  تسا ؛ دوخ  زا  رتالاب  رترب و  دوجوم  رد  يانف  يدوجوم  ره  ریـس  تیاـهن 
يانف تسا و  تیدحا  تاذ  رد  يانف  تسا ، هدـیناسر  تیلعف  هب  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  اوق و  همه  هک  لماک  ناسنا  ریـس  تیاهن  و  دوخ ،

.وه (1) رد  يانف  تسا و  هللا  تاذ  رد 

: دسیون یم  یسانش » ماما   » باتک رد 

.تسا (2) دوجولا  بجاو  تاذ  رد  كاکدنا  ءانف و  اهنآ  ریس  تیاغ و  دنا و  نکمم  مدرم  همه 

.دوش یناف  ایرد  رد  هرطق  نوچمه  تاذ  نآ  رد  ناسنا  هک  تسین  یتیخنس  ادخ  ناسنا و  نیب  اریز  تسا ؛ لطاب  نانخس  نیا  مامت 

یمن حیحـص  هدرک  روـبع  تساوـخرد  بلط و  هلحرم  زا  یبرع  نبا  هک  دراد  اـعدا  ینارهط  ینیـسح  نیـسح  دـمحم  باـنج  هکنیا  - 3
! دوش یم  هدید  ناوارف  وا  ياه  بلط  تساوخرد و  يو  راثآ  رد  اریز  دشاب ؛

: هنومن يارب 

یم تسا ، هتخادرپ  شیارـس  هب  هداد و  رـس  نخـس  داد  شداتـسا  رتخد  قشع  بلط و  رد  هک  قاوشألا » نامجرت   » باـتک رد  یبرع  نبا 
: دسیون

فیطل هزیـشود ، دوب  يرتخد  داـب ! دونـشخ  يو  زا  دـنوادخ  هک  یناهفـصإلا ] رهاز  عاجـشوبا  نیدـلا  نیکم  خیـش   ] داتـسا نیا  يارب  و 
ياه ناور  رگا  دوب ...  ابیز  كزان و  شمادنا  ابیرف و  شمـشچ  هشوگ  درک ...  یم  دنبرد  ار  هاگن  مادنا ، کیراب  مکـش ، رغال  تسوپ ،

نم يرامیب  مداد ...  یم  نخـس  داد  دیامن  یم  باداش  غاب  نوچ  هک  يو  ییابیز  حرـش  رد  نم  انامه  دوبن  شیدنادب  رامیب و  مامت و  ان 
نآ قشع  زا 

364 ص :

ص 194. درجم ، حور  - 1
ص 178. ج 5 ، یسانش ، ماما  ینارهت ، ینیسح  نیسح  دمحم  - 2
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(1) دیماجنا . ...  ازارد  هب  ندب  كزان  هدرورپ  زان  يابیز  نآ  هب  نم  قشع  دینک ، نامرد  يو  دای  اب  ارم  تسا ، مشچ  رامخ  يابیز 

هدرک روبع  بلط  هلحرم  زا  هنوگچ  دراد  رتخد  کی  هب  قشع  بلط  هک  یـسک  دشاب و  یم  رتخد  نیا  لاصو  بلاط  ناشیا  زارف  نیا  رد 
!!؟ تسا

وا تشاد  هجوت  دیاب  تسا ، هتشادنپ  زاین  یب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نتخانـش  زا  ار  دوخ  هک  یبرع  نبا  تفگ  دیاب  ثحب  نیا  نایاپ  رد 
ماما نآ  تسن  مولعم  هتـسناد  ینغتـسم  يو  نتخانـش  زا  ار  دوخ  یبرع  نبا  هک  ینامز  ماما  نیاربانب  تسا ؛ هدوب  لئاق  هّیعون » تماما   » هب

.تسا يرشع  انثا  نایعیش  ریاس  یناشاک و  ضیف  نسحم  الم  لوبق  دروم  هک  دشاب  ینامز 

365 ص :

.9 صص 7 -  قاوشألا ، نامجرت  - 1
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ادخ زا  مولع  میقتسم  نتفرگ  - 29

نیرت میظع  نیرتروهشم و  .تسا  هدومن  تفایرد  ادخ  زا  ًامیقتسم  شیوخ  تادوهـش  رد  ار  مولع  زا  يرایـسب  هک  دراد  اعدا  یبرع  نبا 
ادخ هک  تسا  یعدم  شراثآ  رد  نینچمه  هدومن و  شراگن  ار  نآ  یهلا  ماهلا  اب  تسا  یعدم  هک  دشاب  یم  هیکم  تاحوتف  يو  باتک 

.تسا هدومن  تفایرد  ار  فراعم  يو  زا  هدید و  باوخ  رد  ار 

میقتـسم یهلا  فراعم  زا  دوش و  یحو  لحم  دوخ  دنک و  اهر  ار  تابوتکم  مولع و  دیاب  کلاس  هک  تسا  نیا  هیفوص  دیاقع  زا  ًالوصا 
.ددرگ دنم  هرهب 

، درب یم  مان  راگزور  باطقا  هرمز  رد  ار  وا  دنک و  یم  دـیجمت  يو  زا  رایـسب  هیکم  تاحوتف  باتک  رد  هک  یبرع  نبا  دـیتاسا  زا  یکی 
وا نأش  رطاخ  هب  هاگ  دروآ ، یم  یماطـسب  دیزیاب  هارمه  ار  وا  مان  تاحوتف  ياج  دنچ  رد  یبرع  نبا  .تسا  یناسملت » ثوغ  نیدم  وبا  »

دیاب هک  تسا  نآ  ملع  باب  رد  ود  ره  رظن  هلمج  زا  .دراد  یم  نایب  تبث و  نادیرم  يارب  ار  ناشیا  راکفا ، هباشت  هاگ  یماطـسب و  ریپ  اب 
: دسیون یم  تاحوتف  رد  .دننک  یم  تیاور  ناگدرم  زا  هک  یناسک  زا  هن  دوش ؛ هتفرگ  تسا  دیواج  هدنز  هک  یلزا » ّیح   » زا

( هدیکـشخ هنهک  تشوگ   ) دیدق میهاوخ  یمن  ام  تفگ : یم  وا  درک ، تیاور  ینالف  زا  ینالف  دش  یم  هتفگ  نیدموبا  خیـش  هب  هاگره 
هزات تشوگ  اهنآ  دیزاس ، اهر  ار  نامهب  نالف و  دینک ؛ تیاور  ناتراگدرورپ  زا  دیروایب ، هزات  تشوگ  میروخب ،

367 ص :
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.تسا (1) هدشن  هتسب  مه  تارشبم  یهلا و  ضیف  باب  .تسا  ندرگ  گر  زا  رت  کیدزن  امش  هب  وا  .تسا  هدرمن  بهاو  دندروخ ،

: دیوگ یم  دوخ  رصع  ياملع  رس  رب  دایرف  اب  يزیربت  سمش 

یم هک  نانخـس  نیا  دـیور ؟ اپ  هب  نارگید  ياـصع  هب  یک  اـت  دـیزات و  یم  نادرم  نادـیم  رد  هتـشگ و  راوس  بسا  یب  نیز  رب  یک  اـت 
دندوب هتسشن  یمدرم  دنسم  هب  دوخ  دهع  رد  کی  ره  هک  تسا  نامز  نآ  مدرم  نانخس  هریغ ، تمکح و  ریـسفت و  ثیدح و  زا  دییوگ 

لحم یخرب  دندوب و  یحو  بتاک  یضعب  وک ؟ امـش  نانخـس  رارـسا و  دییامـش ، دهع  نیا  نادرم  نوچ  دنتفگ و  یم  یناعم  دوخ  زا  و 
.یشاب (2) دوخ  یحو  بتاک  مه  یحو  لحم  مه  یشاب  ود  ره  هک  نک  دهج  نونکا  .یحو 

: هاگدید نیا  دقن 

ناسنا نداتفا  نینچمه  و  تسا ، مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا  راکنا  هدیقع  نیا  شریذپ 
، یهلا فراعم  هب  ندیسر  تهج  دنک و  اهر  ار  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  فراعم  رگا  ناسنا  اریز  هدساف ؛ دیاقع  تامهوت و  هکلهم  رد 
هک کلاس  هاگنآ  دش ، دهاوخ  یتدیقع  گرزب  تافارحنا  راچد  ًاعطق  دـهد  رارق  كالم  ار  شیوخ  دوهـش  فشک و  كولـس و  ریس و 

نهذ رد  تالیخت  تامهوت و  نآ  دوش و  یم  یتامهوت  راچد  دیدش  تاضایر  رثا  رب  هتفر  شیپ  مالسلا  مهیلع  موصعم  يامنهار  نودب 
دنک یم  هولج  تافشاکم  قیاقح و  تروص  هب  يو  حور  و 

368 ص :

انذخأ ّتیم و  نع  ًاتیم  مکملع  متذخأ  موسرلا  ءاملع  بطاخی  هتّحـص  ماقملا و  اذه  یف  هنع ) هللا  یـضر   ) یماطـسبلا دـیزی  وبأ  لاق  - 1
نالف و نع  تام  اولاق  وه  نیأ  نالف و  ینثّدـح  نولوقت  متنأ  ّیبر و  نع  یبلق  ینثّدـح  انلاثمأ  لوقی  تومی  ـال  يذـلا  ّیحلا  نع  اـنملع 

ینوتئا اوتاه  ًادیدق  لکأن  دیرن  ام  لوقی  نالف  نع  نالف  نع  نالف  لاق  هل  لیق  اذإ  هللا  همحر  نیدم  وبأ  خیشلا  ناک  تام و  اولاق  وه  نیأ 
نع اوثّدـح  يأ  ّیندـللا  هملع  نم  هایاطع  نم  هب  هللا  کّصخ  اـم  تنأ  تلق  ءیـش  يأ  نـالف  لوق  اذـه  هباحـصأ  ممه  عفری  ّيرط  محلب 

یهلإلا و ضیفلا  دیرَولا و  ِلبَح  نم  مکیلإ  برقأ  وه  تمی و  مل  بهاولا  ًایرط و  ًامحل  هولکأ  کئلوأ  ّنإف  ًانالف  ًانالف و  اوکرتا  مّکبر و 
(. ص 280 ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا   ) .اهباب ّدس  ام  تارّشبملا 

ص 143. یکالفا ، نیفراعلا  بقانم  - 2
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هتـشگ تامهوت  راچد  طقف  وا  .تسین  نینچ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  فشکنم  وا  رب  یهلا  ردصم  زا  قیاقح  هک  درادنپ  یم  کلاس  و 
! تسا

مامت اب  هک  یتامهوت  دـشاب !؟ دـناوت  یم  وا  ینهذ  تامهوت  زج  يزیچ  ایآ   (1) مدید ، باوخ  رد  ار  ادـخ  دـیوگ  یم  یبرع  نبا  هکنیا 
.دراد تریاغم  قلاخ » قلخ و  ِتنیابم   » دنوادخ و تینامسج » مدع   » و بیکرت » مدع   » و تطاسب »  » ِیلقع هلدا 

369 ص :

تاحوتفلا  ... ) يدابع حصنأ  یل  لوقی  وه  نیتّرم و  مّونلا  یف  قحلا  تیأر  ّینإ  دـیوگ : یم  هّیکملا  تاحوتفلا  باتک  رد  یبرع  نبا  - 1
(. يدلج هدراهچ   ) ص 156 ج 5 ، هّیکملا ،
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یبرع نبا  هاگدید  زا  یتسه  ناهج  شنیرفآ  - 30

هراشا

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  فوصت  نافرع و  هصرع  ناگدنسیون  زا  يدمحم  مظاک  بانج 

دنک و یم  ادیپ  نایرج  قشع  اب  دوش و  یم  هدیرفآ  قشع  اب  تقلخ  ناهج  تسا ؛ قشع  هیرظن  رب  ینتبم  ناهج  شنیرفآ  نافراع ، رظن  رد 
.دوش یم  بوسحم  نآ  مسج  هلزنم  هب  ناهج  ناهج و  ناج  هلزنم  هب  تقیقح  رد  قشع 

متشاد تسود  مدوب ، یناهن  جنگ  نم  هک  فَرعُأ » یَِکل  َقلَخلا  ُتقَلَخَف  فَرعُأ  نأ  ُتبَبحأف  ًایفخَم  ًازنَک  ُتنُک  : » فیرـش یـسدق  ثیدح 
هب لیم  هک  یناهن  جنگ  هلزنم  هب  دنوادخ  .دنک  یم  نییبت  ار  شنیرفآ  بابـسا  دنـسانشب ؛ ارم  ات  مدرک  قلخ  ار  ناهج  سپ  موش ، هتخانش 
زین یبرع  نبا  هک  هیرظن  نیا  قبط  شنیرفآ  هفسلف  سپ  .دنیآ  لئان  يو  تخنـش  هب  مدرم  ات  دنک  یم  قلخ  ار  ناهج  دراد ، ندش  هتخانش 

.تسا قشع  هکس  رگید  يور  نآ  تفرعم ، هیرظن  رب  ینتبم  .دنک  یم  رارکت  مه  رایسب  دراد و  رواب  ار  نآ 

نیا لـیوأت  رد  زین  یبرع  نبا  دریگ و  یم  تروـص  نک »  » زیمآ زار  هملک  اـب  مه  نآ  یهلا و  رما  اـب  ناـهج  شنیرفآ  هک  تـسا  یهیدـب 
سَفَن زا  ظوفلم  تاوصا  هک  ناـنچ  .ددرگ  یم  جراـخ  یمدآ  ناـهد  زا  هک  تسا  یظوفلم  تاوـصا  ناـنوچ  ناـهج  دـیوگ : یم  مـالک 
سفن نیا  رد  اـما  دریگ ؛ یم  ار  دوـخ  هتـسیاب  لکـش  تسا و  هدـش  داـجیا  ناـمحرلا » سَفَن   » اـب زین  ملاـع  دریگ ، یم  همـشچرس  یمدآ 

.دوش یم  بوسحم  نآ  هناشن  تسا و  يزمر  يواح  کی  ره  هک  دراد  دوجو  زین  یتاملک  نامحرلا 
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کی ره  اب  ییوگ  هک  تساوآ  مه  گنهامه و  ملاع  داجیا  ملاع و  ماظن  اب  تساه ، کلف  دادعت  زا  يزمر  تقیقح  رد  هک  ابفلا  فورح 
باـتک رد  یبرع  نـبا  هـک  تـسا  یتـالوقم  زا  نـیا  .دوـش و  یم  هدـیرفآ  دریگ و  یم  لکـش  ءایـشا  قیاـقح  زا  یعوـن  فورح  نـیا  زا 

.تسا هدرک  هجوت  رایسب  نآ  هب  تاحوتفلا 

هظحل ره  رد  .درذگ  یم  یممتم  هلحرم  ود  نینچ  زا  زین  ناهج  دراد ، یطسب  ضبق و  هرود  یمدآ  سفن  هک  ناس  نادب  هتشذگ ، نیا  زا 
رد هک  یماگنه  .دـیآ  دـیدپ  ناـمز  ییادـج  هلحرم  ود  نیا  ناـیم  هکنآ  یب  دـبای ؛ یم  شنیرفآ  دـیدجت  نآ  زا  سپ  هظحل  رد  یناـف و 

یلجت ناهج  بیترت ، نیا  هب  .دـنک  یم  ادـیپ  زورب  یلجت و  هرابود  طـسب  هلحرم  رد  ددرگ و  یم  زاـب  یهلا  تاذ  هب  تسا ، ضبق  هلحرم 
.دوش (1) یم  دیدجت  هظحل  ره  هک  تسا  راگدرورپ  تاذ 

: دقن

دوجو تدحو  ثحب  رد  هک  هنوگ  نامه  .تسا  بتارم  رد  دـنوادخ  تاذ  یلجت  روهظ و  نامه  ناهج  هک  تسا  نیا  هاگدـید  نیا  زغم 
«، تانکمم رد  یلجت   » و تیهولا »  » و تیدحا »  » هلحرم زا  شیوخ  تاذ  لزنت  رد  دـنوادخ  دراد  هدـیقع  یبرع  نبا  تشذـگ ، دوجوم  و 

حوضو هب  مالـسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  میلاعت  رد  .تسا  یمالـسا  میلاعت  اب  ریاغم  ًالماک  هاگدـید  نیا  .تسا  هدومن  داجیا  ار  ناهج 
اما نیـشیپ ؛ هشقن  هدام و  نودب  دیرفآ  ار  ناهج  دنوادخ  ینعی  تسا ؛ ءیـش » نم  ال   » ینعی تسا  یعادـبا  دـنوادخ  شنیرفآ  هک  هدـمآ 

.درک داجیا  ار  ناهج  دوخ  تاذ  زا  ینعی  دومن ؛ قلخ  ار  ناهج  یتاذ » یلجت   » اب دنوادخ  هک  دنا  لئاق  افرع  یبرع و  نیا 

دنک یم  رکذ  ار  ًایفخم »...  ًازنک  تنک   » ثیدـح هیوسوم  ّصف  رد  مکحلا  صوصف  رد  شیوخ (2) و  تاحوتف  ياج  هد  رد  یبرع  نبا 
اریز دوش ، یم  هیجوت  قشع  ياـنبم  رب  شنیرفآ  ناـیرج  ثیدـح  نیا  قبط  .دـیامن  یم  حرطم  ار  شیوخ  دـیاقع  نآ ، هب  لالدتـسا  اـب  و 

دنوادخ

372 ص :

.134 صص 135 -  ناملسم ، میکح  هس  104 ؛ صص 106 -  يرظن ، نافرع  ملاع  گرزب  یبرع  نبا  - 1
صص 132 و 112 و 310. ج 2 ، هلمج ، زا  - 2
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.درک داجیا  ار  ناهج  سپ  دوش  هتخانش  هک  تشاد  یم  تسود 

نوچ هتفرگ و  همـشچرس  دنوادخ  تاذ  زا  ناهج  سپ  دومن ، داجیا  ار  ناهج  دنوادخ  یلجت  یّبح و  تکرح  هک  دنراد  هدـیقع  هیفوص 
.دزرو یم  قشع  شتاقولخم  هب  ادخ  تسا ، هدش  داجیا  دنوادخ  یّبح  تکرح  رثا  رب 

: تسا دراو  دقن  یسدق  ثیدح  نیا  رب  تهج  ود  زا  اما 

بتک زا  یخرب  رد  .درادن  يدنـس  هنوگ  چیه  دنک  یم  دانتـسا  نادب  دوخ  دیاقع  زاربا  يارب  بترم  هیفوص  هک  یـسدق  ثیدـح  نیا  - 1
.دشاب یم  هیفوص  تایلعج  زا  نیقی  هب  بیرق  لامتحا  دانتسا و  لباق  ریغ  یلو  تسا ، دوجوم  دنس  یب  ثیدح  نیا  ینس  هعیش و  یثیدح 

دیاب ثیدح  نیا  نومضم  قبط  .درادن  شزاس  یلقع  لئالد  ینید و  نوتم  اب  مه  نآ  نومضم  ثیدح ، نیا  ندوب  دنس  یب  رب  هوالع  - 2
سپ دوش ؛ هتخانـش  ات  دنک  قلخ  ار  ناهج  تشاد  تسود  دنوادخ  هک  دیوگ  یم  ثیدح  اریز  میهد ، تبـسن  دنوادخ  هب  ار  يدـنمزاین 

لقع و نیهارب  اب  یـشزاس  هنوگ  چیه  هدیقع  نیا  .دـیرفآ  ار  تاقولخم  نیاربانب  دراد ، ندـش  هتخانـش  هب  زاین  دـنوادخ  هک  تفگ  دـیاب 
.درادن یعرش  نوتم 

یبرع و نبا  فده  .درادن  يراگزاس  لقع  ناهرب  یعرـش و  نوتم  اب  زین  دنناد  یم  نامحرلا » سَفَن   » ار ملاع  افرع  یبرع و  نبا  هکنیا  و 
تاذ نیع  نآ  هتفرگ و  تأـشن  دـنوادخ  تاذ  زا  ملاـع  دـنیوگب  هک  تسا  نیا  ناـمحرلا » سفن   » هب ملاـع  ندرک  یفرعم  زا  اـفرع  ریاـس 
قبط اـما  تسا ؛ ناـسنا  تاذ  لزنت  زا  يا  هلحرم  هتفرگ و  تأـشن  وا  تاذ  زا  مه  ناـسنا  سَفَن  هک  هنوگ  ناـمه  لزنت ؛ هلحرم  رد  تسوا 
َملاع نیب  تسا (1) و  هدیرفآ  مدع  زا  ینعی  هدرک ؛ عادبا  ار  نآ  دنوادخ  تسادخ و  قولخم  ملاع ، یمالسا  دیحوت  فراعم  تامکحم 

.دشاب یم  تنیابم  دنوادخ  و 

نیا افرع  تسا و  هدـمآ  ناـمحرلا » سَفَن   » هژاو ثیداـحا ، رد  هک  دـنیوگب  هناـیفوص  ناـفرع  یبرع و  نبا  نارادـفرط  تسا  نکمم  هتبلا 
.دنا هدرک  ذخا  ثیداحا  زا  ار  فراعم 
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: مییوگ یم  باوج  رد 

باـتک رد  يرگید  و  یلاـئللا » یلاوـع   » باـتک رد  یکی  تسا ، هدـمآ  ناـمحرلا » سفن   » هژاو هبترم  ود  طـقف  هعیـش  یثیدـح  عباـنم  رد 
«. هّمغلا فشک  »

هک دـنک  یم  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دنـس  رکذ  نودـب  یلاـئللا  یلاوع  باـتک  رد  یئاـسحا  روهمج  یبا  نبا 
.تسا (1) نامحر » سفن   » زا هک  دیهدن  مانشد  داب ، هب  : » دومرف

راـبتعا ءاـملع  دزن  مه  یلاوع  باـتک  دوخ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  درادـن  راـبتعا  دنـس  رکذ  مدـع  رطاـخ  هب  ثیدـح  هک  نیا  رب  هوـالع 
: دسیون یم  یسلجم  همالع  هراب  نیا  رد  .درادن  ینادنچ 

ینعی  ) ار بّصعتم  نیفلاـخم  راـبخا  هدرکن و  ادـج  مـه  زا  ار  حیحـص ) ریغ  حیحـص و  ثیداـحا   ) زغم تسوـپ و  باـتک  نـیا  بحاـص 
.تسا (2) هدرک  دراو  نایعیش )  ) باحصا تایاور  نیب  رد  تنس ) لها  ثیداحا 

: دیوگ یم  یسلجم  همالع  موحرم  همادا  رد  و 

.منک یم  لقن  یکدنا  ثیداحا  باتک  نیا  زا  نم 

: هدمآ همغلا » فشک   » باتک رد  هک  یثیدح  نآ  اما  و 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دنس  نودب  یلبرا  یسیع  نب  یلع 

رکذ مدـع  رطاخ  هب  مه  همغلا  فشک  لقن  نیارباـنب  تسا ؛ ینرق  سیوا  شروظنم  هک   (3) متفای » نمی  فرط  زا  ار  ناـمحر  سفن  نم  »
هیفوص دـیاقع  نانخـس و  اب  یطابترا  ثیدـح  نومـضم  میریذـپب ، مه  ار  ثیدـح  حـماست  يور  زا  رگا  یتح  .تسا و  راـبتعا  یب  دـنس 

! یتسه ناهج  لک  هیفوص  دیاقع  رد  اما  تسا ؛ داب  نامحر » سفن   » ثیدح رد  اریز  درادن ؛

374 ص :
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ص 261. ج 1 ، همغلا ، فشک  - 3

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 406 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_374_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_374_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_374_3
http://www.ghaemiyeh.com
www.ebnearabi.com


: ثحب نیا  هجیتن 

.تسا هدومن  داجیا  حرط  هشقن و  هیلوا و  هدام  نودب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  عادبا  هکلب  دشاب ؛ یمن  دنوادخ  تاذ  یّلجت  ناهج 
رد ناشدیاقع  یفوص  يافرع  یبرع و  نبا  اما  دـشاب ؛ یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـیحوت  میرک و  نآرق  اب  قباطم  ًالماک  هاگدـید  نیا 

.دراد رارق  نآ  لباقت 

مئاد یلجت  نیا  هدومن و  یتاذ  یلجت  دـنوادخ  هکنیا  هن  اما  تسا ؛ تسرد  تسا  داجیا  ندـش و  رییغت و  لاح  رد  مئاد  ناهج  هک  نیا  و 
تسا و ینوگرگد  لوحت و  ندش و  لاح  رد  مئاد  هک  دشاب  یم  یهلا  تردق  لعف و  یلجت  ناهج  هکلب  تسا ؛ دـیدجت  ندـش و  ون  رد 

.دنا هدوب  نآ  جّورم  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هک  قح  هاگدید  تسا  نیا 
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تامهوت ای  قیاقح  - 31

رون هنیمز  رد  هک  دیفس  گنر  هب  ینارون  تروص  کی  هب  ق.ه  لاس 627  رد  ار  یهلا  تیوه  نطاب  رهاظ و  هک  تسا  یعدم  یبرع  نبا 
نآ فصو  زا  زجاع  ار  دوخ  هک  هتفای  تسد  يرورـس  تذل و  زین  یتفرعم و  ملع و  نانچ  هب  نآ  ندـید  زا  هدرک و  هدـهاشم  هدوب  زمرق 

: دیوگ یم  نایاپ  رد  تسا و  هتسناد 

.دوب (1) هدرک  روطخ  مبلق  رد  هن  دوب و  هدمآ  ملایخ  هب  هن  مدوب  هدید  ار  تروص  نیا  دننام  هن  هعقاو  نیا  زا  لبق 

!؟ تسا هدوب  یسک  هچ  تروص  یبرع ، نبا  تافیصوت  اب  تروص  نیا  هک  دشیدنیب  دوخ  اب  تسا  مزال  رگشهوژپ  ققحم و  ره  رب 

تسا و هدام  زا  هن  ّلجوّزع  يادخ  هک  دنناد  یم  یبوخ  هب  دنراد ، ییانـشآ  یلقع  نیهارب  نیرت  ییادتبا  مالـسا و  يابفلا  اب  هک  یناسک 
اـه و هتفگ  ًاتدـمع  دـش -  هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  .دوش -  رهاـظ  رون  تروـص  هب  اـی  دوـش و  تیؤر  مسجم و  اـت  هداـم  تاروـطت  زا  هن 

بعک  » طسوت ًارثکا  تاروت و  هدش  فیرحت  تامیلعت  ریظن  یمالـسا  ریغ  عبانم  زا  لاعتم  يادـخ  تیؤر  میـسجت و  هب  طوبرم  تاراهظا 
هتفای هار  ینید  فراعم  هب  هریرهوبا »  » طسوت و  رابحألا »

377 ص :

ص 591. ج 2 ، رصمب ، هیبرعلا  هبتکم  یحی ، نامثع  قیقحت  يدلج ) هدراهچ  ، ) هّیکملا تاحوتفلا  - 1
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.دوش یم  تفای  رایسب  تاحوتف ، ًاصوصخم  یبرع  نبا  راثآ  رد  بلاطم  نیا  زا  تسا و 

رد .ق.ه  لاس 595  رد  هداد  رارق  شیاتـس  لـیلجت و  دروم  یـسب  هک  ار  دوخ  موجنلا » عقاوم   » باـتک تسا  یعدـم  یبرع  نبا  نینچمه 
الأ : » تسا هدید  باوخ  رد  هبترم  ود  ار  دنوادخ  هک  دناد  یم  نیا  ار  نآ  تلع  هتـشون و  زور  هدزای  یط  ناضمر  هام  رد  هیرمتلا »  » رهش

(1) يدابع »...  حصنأ  یل  لوقی  وه  نیتّرم و  مونلا  یف  ّقحلا  تیأر  ّینإ 

حرطم شـسرپ  نیا  اذل  يرادـیب ؛ رد  هن  باوخ و  رد  هن  ترخآ ، رد  هن  ایند و  رد  هن  تسین : یندـید  ّلجوّزع  يادـخ  هکنیا  هب  هجوت  اب 
رارق يدوجوم  هچ  هچیزاب  یبرع  نبا  و  تسا ؟ هداد  ار  روتسد  نیا  وا  هب  هدید و  باوخ  رد  ار  یسک  هچ  یبرع  نبا  یتسار  هب  هک  تسا 

!!؟ تسا هتفرگ 

378 ص :

ص 156. ج 5 ، نامه ، - 1
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فسوی نب  جاجح  زا  یبرع  نبا  لیلجت  - 32

هبعک رد  هک  ریبز  نب  هللادبع  لتق  زا  دعب  جاجح  .دوب  يوما  هفیلخ  ناورم  نب  کلملادبع  هدـنامرف  ق.ه )  95  - 40  ) فسوی نبا  جاجح 
.دیدرگ هنیدم  هکم و  نارمکح  يوما  هفیلخ  بناج  زا  دوب ، هدش  نّصحتم 

هک تساراوگ  نم  يارب  اذـغ  یماگنه  تفگ : یم  جاجح  دـنیوگ  .تسا  خـیرات  راوخنوخ  بلقلا و  یـسق  هداعلا  قوف  دارفا  زا  جاـجح 
.دشاب هداز  يولع  صخش  نیا  رگا  صوصخ  هب  ددرگ ؛ ناور  نوخ  دوش و  هدز  یسک  ندرگ 

هنیدم و هکم و   ) زاجح يرادناتـسا  هب  لاس  ود  تدم  هب  ار  وا  جاجح ، طسوت  ریبز  نب  هلادبع  تسکـش  زا  سپ  ناورم  نب  کلملادـبع 
.درک (1) بوسنم  فئاط )

، کلام نب  سنا  يراصنا ، هللادـبع  نب  رباج  دـننام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  یهورگ  ندرگ  هنیدـم  رد  جاـجح 
ناگدنـشک نانیا  هک  دوب  نیا  راک  نیا  رد  وا  زیواتـسد  داهن ! غاد  ناـنآ  ندرک  جراـخ  دـصق  هب  ار  رگید  یعمج  يدـعاس و  نب  لـهس 

.دنا (2) نامثع 

: تفگ نینچ  هنیدم  كرت  ماگنه  وا 

اهرهش همه  زا  رهش  نیا  .درب  یم  نوریب  رهش  نیا  زا  ارم  هک  میوگ  یم  ساپس  ار  ادخ 

379 ص :

ص 31. ج 2 ، هسایسلا ، همامإلا و  - 1
ص 18. ج 3 ، نامه ، - 2

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 411 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_379_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_379_2
http://www.ghaemiyeh.com
www.ebnearabi.com


رهش نیا  دوبن ، ناورم ] نب  کلملادبع   ] نانمؤم ریما  شرافس  رگا  .دنارت  خاتسگ  رتراکلغد و  نانمؤم  ریما  هب  تبسن  نآ  مدرم  رتدیلپ و 
هدیسوپ ناوختسا  دنناوخ و  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] ربمایپ ربنم  هک  یبوچ  هراپ  زج  رهـش  نیا  رد  .مدرک  یم  ناسکی  كاخ  اب  ار 

.تسین (1) يزیچ  دنناد ، یم  ملس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ] ربمایپ ربق  هک  يا 

اه هد  دوب و  مکاح  ناورم ، نب  کلملادـبع  فرط  زا  مالـسلا -  هیلع  یلع  نایعیـش  زکرم  قارع -  رد  لاـس  تسیب  هب  کـیدزن  جاـجح 
.دز ندرگ  ار  اجنآ  هانگ  یب  نامدرم  نایعیش و  رفن  رازه 

: دسیون یم  روهشم  خروم  يدوعسم 

دص و دندرپس ، ناج  هجنکـش  ریز  ای  يو  نامیخژد  ریـشمش  اب  تدم  نیا  رد  هک  یناسک  دادعت  درک و  ییاورنامرف  لاس  تسیب  جاجح 
.دندش هتشک  وا  ياهورین  تسد  هب  جاجح  اب  گنج  نمض  هک  دندوب  یناسک  زا  ریغ  هدع  نیا  هزات  و  دوب ! رفن  رازه  تسیب 

نز رازه  یـس  درم و  رازه  هاجنپ  داتفا ) یم  اـه  مادـنا  رب  هزرل  نآ  ماـن  ندینـش  زا  هک   ) يو روهـشم  نادـنز  رد  جاـجح ، گرم  ماـگنه 
! دندوب سابل  یب  نایرع و  اهنآ  رفن  رازه  هدزناش  هک  دندوب  ینادنز 

ناتـسبات و يامرگ  زا  ناینادـنز  ور  نیا  زا  دوب ، فقـس  نودـب  يو  ياه  نادـنز  درک و  یم  ینادـنز  اج  کی  ار  نادرم  نانز و  جاجح 
.دندوبن (2) ناما  رد  ناتسمز  ناراب  امرس و 

فسوی نب  جاجح  هرابرد  یبرع  نبا  مییوگ : یم  نخس  هبعک  ندز  شتآ  ندرک و  نارابگنـس  دروم  رد  جاجح  لمع  هرابرد  نونکا  ام 
: دیوگ یم 

ءافلخلا و  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  نامز  یف  هیلع  ناک  اـم  یلع  تیبلا  ّدَِرل  هیلع ) هللا  همحر   ) جاـجح هللا  قفو  دـقل  و 
، نیدشارلا

380 ص :

یم رذع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  روآ  مرـش  نانخـس  نیا  لقن  رطاخ  هب  ص 359 . ج 4 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  - 1
.مهاوخ

ص 166. ج 3 ، بهذلا ، جورم  - 2
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(1) هیف ؛ هللا  همکح  اولهج  هیلع و  رمألا  وه  ام  الا  هللا  یبأف  تیبلا  یف  ُهَلَخدَأ  هّریغ و  ریبز  نب  هللادبع  ّناف 

نامز رد  هک  یناکم  رد  دوسألا ] رجح   ] تیب ندـنادرگرب  هب  درک  قفوم  داـب ! وا  رب  ادـخ  تمحر  هک  ار  فسوی ] نب   ] جاـجح دـنوادخ 
.دومن قحلم  تیب  هب  ار  نآ  جاجح  داد و  رییغت  ار  نآ  ریبز  نب  هللادبع  دوب و  نیدـشار  ءافلخ  و  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربمایپ

.دنتسناد یمن  نآ  رد  ار  یهلا  تمکح  اهنآ  دوب و  هتفای  قلعت  نآ  هب  وا  رما  هچنآ  ققحت  رب  زج  دومرف  ایآ  دنوادخ 

ینخس چیه  نآ  بیرخت  ندیشک و  شتآ  هب  هبعک و  نارابگنس  سیبقوبا و  هوک  يور  جاجح ، ياه  قینجنم  رارقتـسا  هرابرد  برع  نبا 
نیا دراد  تبـسانم  .تسا  هدمآرب  جاجح  يارب  تمحر  بلط  لیلجت و  ماقم  رد  دوسألا ، رجح  ندـنادرگرب  هرابرد  اهنت  دـیوگ و  یمن 

: مینک یسررب  تنس  لها  بتک  زا  لیصفت  اب  يردق  ار  رابفسا  يارجام 

: دنا هتفگ  نارگید  ریثا و  نبا 

هدعقلا يذ  رد  جاجح  درک ، هکم  رومأم  ریبز  نب  هللادبع  اب  گنج  يارب  ار  فسوی  نب  جاجح  يوما -  هفیلخ  ناورم -  نب  کلملادـبع 
سپـس تشامگب ؛ اجنآ  يرادـنامرف  هب  ار  ماش  یلاـها  زا  يدرم  درک و  نوریب  ار  ریبز  نبا  نارگراـک  دـش و  هنیدـم  دراو  ق.ه  لاس 72 

.درک بصن  مارحلا  دجسم  رب  سیبقوبا  هوک  رب  ار  دوخ  ياه  قینجنم  دیدرگ و  هکم  دراو  جاجح 

دش و هتسب  هقوذآ  دورو  هار  دوب و  هتـشاذگ  راشف  ریز  گنج  قینجنم و  هار  زا  وس  ره  زا  ار  ریبز  دنزرف  جاجح ، هک : تسا  هتفگ  یبهذ 
.دوب مزمز  زا  اهنت  یندیماشآ  بآ 

: دسیون یم  ریثک  نبا 

.دوب (2) هتفرگ  دوخ  نارابگنس  ریز  دوب  هدش  نصحتم  اجنآ  رد  ریبز  نب  هللادبع  هک  ار  هبعک  وس  ره  زا  قینجنم  هاگتسد  جنپ  اب  جاجح 

381 ص :

ص 706. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
ص 329. ج 8 ، ریثا ، نبا  خیرات  - 2
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: هک تسا  هدمآ  سیمخ  خیرات  رد 

نیا رد  .دیشک  هنابز  وس  ره  زا  هلعش  داتفا و  هبعک  هدرپ  هب  شتآ  هکنیا  ات  تفرگ  دوخ  تابرـض  ریز  شتآ  گنـس و  اب  ار  هبعک  جاجح 
رارق فاطم »  » هدودـحم هبعک و  يـالاب  رد  هک  نیا  اـت  دـمآ  یم  شیپ  قرب  دـعر و  اـب  هک  تشگ  ناـیامن  هّدـج  فرط  زا  يربا  ماـگنه 
یقرب تفر و  سیبقوبا  هوک  بناج  هب  نآ  زا  سپ  .دـش  شوماخ  شتآ  تشگ و  ریزارـس  نادواـن  زا  بآ  دـیراب و  یتخـس  هب  تفرگ و 

قرب دعر و  رد  .تشکب  دیـشک و  شتآ  هب  ار  نآ  همدخ  راهچ  تخادگب و  دوخ  رد  هروک  دننامه  ار  قینجنم  دیهجرب و  نآ  زا  دیدش 
.دنتخوس (1) دنتخادگ و  رگید  نت  لهچ  قینجنم و  رگید 

هک تشکب  ار  جاجح  نارای  زا  نت  هدزاود  دـیهجرب و  یقرب  رگید  راب  .درک  قیوشت  نارابگنـس  تهج  ار  شنارای  نانچمه  جاجح  یلو 
: تفگ ناشیا  هب  جاجح  .دنداتفا  تشحو  هب  نایماش 

يزوریپ حـتف و  تسا و  یماهت  ياه  هقعاص  اه ، هقعاص  نیا  متـسه و  راید  نیا  هماهت و  لـها  دوخ  نم  دیـشابن  نارگن  ماـش ! مدرم  يا 
...تسا هدوشگ  امش  يور  هب  ار  دوخ  هزاورد 

: تفگ تخادرپ و  ینارنخس  هب  جاجح  دندیشک ، راک  زا  تسد  نایماش  دینازوسب و  ار  اهنآ  قینجنم  یشخرذآ ، هک  رگید  راب 

، هدش یم  عقاو  دنوادخ  لوبق  دروم  رگا  ار  ینابرق  هدمآ و  یم  دورف  زین  ام  زا  شیپ  ینامـسآ  شتآ  هک  دیناد  یمن  زگره  امـش  رب  ياو 
یمن ار  امش  قینجنم  دمآ و  یمن  نامسآ  زا  شتآ  دوبن ، دنوادخ  لوبق  تیاضر و  دروم  امش  راک  نیا  رگا  کنیا  تسا ؟ هدینازوس  یم 

.دینازوس (2)

دـنورب و شیپ  هدـش و  هدـنکارپ  حـطبا  هیحان  هکم و  نیئاپ  يوط و  يذ  هیحان  زا  فرط  همه  زا  شنارای  هک  داد  ناـمرف  جاـجح  سپس 
نیگنس تابرض  ریز  ار  مارحلا  هللا  تیب  هدرک ، بصن  ار  اه  قینجنم  مه  فرط  نیا  زا  .دننک  رت  گنت  ریبز  نبا  رب  ار  هرصاحم  هریاد 

382 ص :

(. ق.ه لاس 72  عیاقو  لقن  نمض   ) ص 202 ج 7 ، يربط ، خیرات  - 1
ص 305. ج 2 ، سیمخ ، خیرات  - 2
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رد تسکـش ؛ مه  رد  هبعک  بناوج  فارطا و  همه  تخیر و  ورف  دوب  مزمز  درگرب  هک  راوید  رـسارس  هکنآ  ات  دـنتفرگ  دوخ  نارابگنس 
.دش رتسکاخ  تخوسب و  نآ  نهاریپ  هک  دنزادنیب  هبعک  رب  نیشتآ  ياه  هلولگ  ات  داد  نامرف  دوخ  نارومأم  هب  جاجح  هک  دوب  اجنیا 

.دورس (1) یم  راعشا  درک و  یم  اشامت  ار  هبعک  نتخوس  دوب و  هداتسیا  دوخ  جاجح 

هتشک ریبز  نب  هللادبع  دندش و  هدنکارپ  ریبز  نبا  نارای  هکنیا  ات  تشاد  همادا  ریبز  نب  هللادبع  فسوی و  نب  جاجح  نیب  نانچمه  گنج 
يارب سپــس  دـنهد ؛ رارق  مدرم  دـید  ضرعم  رد  هنیدـم  رد  هدرک و  هزین  رب  ار  رگید  نـت  دــنچ  وا و  رــس  داد  روتــسد  جاـجح  .دــش 

.دوش (2) هداتسرف  ناورم  نب  کلملادبع 

: دیوگ یم  یبهذ 

نیمرح ییاورنامرف  هب  ار  فسوی  نب  جاـجح  سپـس  دـیدرگ و  عزاـنم  ـالب  ناورم  نب  کلملادـبع  تموکح  ریبز  نبا  ندـش  هتـشک  اـب 
تخاسب و ون  زا  درک و  بارخ  دوب  هدش  ناریو  قینجنم  تابرض  رثا  رب  دوب و  هتخاس  ریبز  نب  هللادبع  هک  ار  هبعک  زین  وا  درک و  باختنا 

.دومن (3) ریمعت  داد و  رارق  مه  رانک  دوب ، هدش  هراپ  دنچ  قینجنم  ياه  گنس  نامه  رثا  رب  هک  ار  دوسألا  رجح 

نارابگنس اه ، قینجنم  اب  ار  هبعک  دوب -  هدش  نصحتم  هبعک  رد  هک  ریبز -  نبا  يریگتـسد  يارب  هک  دوب  جاجح  هک  دینک  یم  هظحالم 
غورد تمهت و  اب  جاجح  تخادگب ، ار  اه  قینجنم  دینازوس و  شتآ  رد  ار  اه  قینجنم  ۀمدخ  قرب ، دعر و  اهراب  هکنآ  دوجو  اب  درک و 

همه تخیر و  ورف  مزمز  درگ  ياـهراوید  هکنیا  اـت  درک ؛ یم  بیغرت  قـیوشت و  راـک  همادا  هب  ار  دوـخ  ناراـی  یلاـعت ، يراـب  تاذ  هـب 
هکت نیدنچ  دوسألا  رجح  دیدرگ و  رتسکاخ  دنازوس و  ار  هبعک  هدرپ  نیشتآ ، ياه  هلولگ  تسکـش و  مه  رد  هبعک  بناوج  فارطا و 

.دش

ندز شتآ  بیرخت و  دوسألا و  رجح  هبعک و  کته  جاجح و  تایانج  همه  نآ  زا  دعب  يرآ !

383 ص :

ص 375. ج 6 ، مثعأ ، نبإ  حوتف ، - 1
.205 صص 202 -  ج 8 ، يربط ، خیرات  - 2

ص 115. ج 3 ، یبهذ ، مالسإلا  خیرات  - 3

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 415 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_383_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_383_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_383_3
http://www.ghaemiyeh.com
www.ebnearabi.com


میمرت ار  دوب  هدش  راب  نیدـنچ  هک  ار  دوسألا  رجح  تخاس و  ون  زا  بیرخت و  ار  هدـش  ناریو  هبعک  راچان  هب  جاجح  نآ ، هدرپ  هبعک و 
بلط لیلجت و  اـب  هکلب  دـیوگ ؛ یمن  ینخـس  چـیه  تمرح ، کـته  یخاتـسگ و  همه  نآ  جاـجح و  تاـیانج  زا  یبرع  نبا  یلو  درک ؛

.دنک یم  دای  هبعک  هدننک  میمرت  ناونع  هب  خیرات  گرزب  راوخنوخ  نیا  زا  وا ، يارب  تمحر 

!!! خیرات فیرحت  تسا  نیا  يرآ !

384 ص :
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یبرع نبا  هاگدید  رد  یسابع  لکوت  ماقم  - 33

هیلع نانمؤمریمأ  اب  ینمـشد  رد  وا  .دوب  یـسابع  يافلخ  ناراکتیانج  زا  یکی  يو  هک  تفگ  دـیاب  یـسابع  لـکوتم  تیـصخش  هراـبرد 
ینب هفیلخ  نیرترفاک  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تایاور  رد  یـسابع  لکوتم  .تشاد  هنیک  رپ  یلد  وا  نایعیـش  نادناخ و  مالـسلا و 

.تسا (1) هدش  یفرعم  بیجنان  تخس  ترطف و  تسپ  سابع و 

ناسنا نیا  اب  ندش  انشآ  يارب  اجنیا  رد  .دور  یم  رامـش  هب  اه  نارود  نیرت  هایـس  زا  یکی  نایولع  نایعیـش و  يارب  وا  تموکح  نارود 
: دوش یم  هراشا  يو  تایانج  زا  یخرب  هب  تسپ 

نآ فارطا  ياهانب  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  نادیهـش  رورـس  هاگمارآ  داد  روتـسد  .ق.ه  لاس 236  رد  لـکوتم  - 1
مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  تراـیز  زا  اـت  تخاـس  رارقرب  ییاـه  هاگـساپ  نآ  فارطا  رد  زین  دوش و  تشک  نآ  نوماریپ  نیمز  ناریو و 

طسوت ار  راک  نیا  وا  اریز  تسا ، هدوبن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  بیرخت  هب  رـضاح  ناناملـسم  زا  کی  چیه  ایوگ  .دنک  يریگولج 
.دوب لصألا  يدوهی  هک  داد  ماجنا  جزید »  » مان هب  یصخش 

.دش دهاوخ  تازاجم  دورب  وا  ترایز  هب  یـسک  رگا  تسا و  عونمم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترایز  هب  نتفر  درک  مالعا  لکوتم 
(2)

385 ص :

ص 105. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  - 1
ص 51. ج 4 ، بهذلا ، جورم  ص 395 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  - 2

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 417 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_385_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_385_2
http://www.ghaemiyeh.com
www.ebnearabi.com


دـض رب  ییاهراعـش  دادغب  مدرم  هک  يروط  هب  تخاس ، نیگمـشخ  تدش  هب  ار  ناناملـسم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ندرک  بارخ 
نآ هلمج  زا  دندرک ؛ یم  وجه  ار  وا  يراعـشا  ندورـس  اب  دهعتم ، هزرابم و  يارعـش  دنتـشون و  یم  دـجاسم  اهراوید و  رد و  رب  لکوتم 

: تسا ریز  رارق  هب  نآ  همجرت  هک  تسا  يرعش  اه  هدورس 

[، سابع ینب   ] دنتـسه وا  ردـپ  نامدود  زا  هک  یناسک  کنیا  دنتـشک ، متـس  هب  ار  ناشربمایپ  رتخد  دـنزرف  هیما ، ینب  رگا  مسق  ادـخ  هب  »
.دنا هدش  بکترم  هیما  ینب  تیانج  دننام  یتیانج 

.تسا هدش  ناریو  دنگوس ! مدوخ  ناج  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  نیا 

ناریو مالسلا و  هیلع  نیسح  تبرت  هب  زواجت  اب  کنیا  و  دنا ! هتـشادن  تکرـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  رد  هک  دنا  فسأتم  سابع  ینب 
(1) دنا .» هداتفا  وا  ياه  ناوختسا  ناج  هب  وا ، ربق  ندرک 

نآ هلمج  زا  هک  دیناسر  تداهـش  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  دقتعم  ناملـسم و  مدرم  زا  یناگرزب  دوخ  تفالخ  نامز  رد  وا  - 2
هب ار  وا  لکوتم  هک  دوب  یعیش ، روآ  مان  بیدا  رعاش و  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  مالـسلا و  هیلع  داوج  ماما  يافواب  رای  تیّکـس » نبا  »

.دیناسر لتق  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  یتسود  مرج 

: دیسرپ يو  زا  دوخ ، دنزرف  ود  هب  هراشا  اب  لکوتم  يزور 

؟] مالسلا مهیلع   ] نیسح نسح و  ای  دنارت  بوبحم  وت  دزن  نم  دنزرف  ود  نیا 

: تفگ گنرد  یب  دمآ و  شوج  هب  شنوخ  تفشآرب و  تخس  دروم  یب  هسیاقم  نخس و  نیا  زا  ّتیکس  نبا 

!« تسا رتهب  تدنزرف  ود  وت و  زا  نم  رظن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ربنق  دنگوس ! ادخ  هب  »

(2) دندیشک ! نوریب  شرس  تشپ  زا  ار  وا  نابز  داد  نامرف  دوب ، سوه  اوه و  تردق و  تسم  هک  لکوتم 

: دسیون یم  لکوتم  يوس  زا  تلاسر  نادناخ  نارادفرط  رازآ  هجنکش و  هرابرد  يدادغب  بیطخ  - 3

تبقنم هرابرد  هک  یثیدح  تلع  هب  ار  یمضهج  یلع  نب  رصن  یسابع  لکوتم 

386 ص :

ص 347. ءافلخلا ، خیرات  - 1
ص 570. ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  ص 348 ؛ ءافلخلا ، خیرات  - 2
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رازه دوب ، هدرک  لقن  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  مالـسلا و  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  تلیـضف  و 
(1) تسا ! تنس  لها  زا  وا  دنداد  تداهش  هکنآ  ات  تشادنرب  وا  زا  تسد  دز و  هنایزات 

تیعورـشم هراـبرد  اـت  داد  یم  هلـص  یتـفگنه  غلاـبم  بونجلا » یبا  نب  ناورم   » نوچمه يا  هتخورف  دوـخ  رودزم و  يارعـش  هب  وا  - 4
.دنیارسب (2) رعش  نایولع  وجه  سابع و  ینب  تموکح 

.تخاس یم  راد  هشدخ  یمومع  ناهذا  رد  ار  نانآ  تیعقوم  درک و  یم  جارخا  تلود  هاگتسد  زا  ار  نایعیش  وا  - 5

ءارماـس و ینارمکح  زا  ندوب  هعیـش  مرج  هب  ار  وا  لـکوتم  هک  درک  داـی  میهاربا » نب  قاحـسا   » يراـنکرب زا  ناوت  یم  هنومن ، ناونع  هب 
.دنداد (3) تسد  زا  ار  دوخ  ياه  تیعقوم  تلع  نیمه  هب  زین  يرگید  دارفا  .درک  رانکرب  لبج  ناتسا  رد  ناوریس 

: دنیوگ یم  هک  تفرگ  تخس  نایعیش  رب  يردق  هب  يداصتقا  رظن  زا  وا  - 6

نهاریپ کی  طقف  دنراذگب و  زامن  نآ  اب  هک  دنتشادن  تسرد  سابل  تسد  کی  یتح  هنیدم  رد  يولع  ناوناب  زا  یهورگ  نامز  نآ  رد 
و دندنارذگ ، یم  راگزور  یـسیر  خرچ  اب  زین  دندرک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  تبون  هب  زامن  ماگنه  هب  هک  دوب  هدـنام  ناشیارب  سردـنم 

.دیسر (4) تکاله  هب  لکوتم  ات  دندوب  یتسدگنت  یتخس و  نینچ  رد  هتسویپ 

: دنک دروخرب  ریز  دعاوق  ساسارب  نایولع  اب  داد  روتسد  رصم  رد  دوخ  مکاح  هب  وا  - 7

.دوشن هداد  یکلم  هنوگ  چیه  نایولع  زا  کی  چیه  هب  فلا -

.دوشن هداد  هدرب  کی  زا  شیب  نتشاد  زاوج  نایولع  زا  کی  چیه  هب  ب -

تسخن یضاق  تفرگ ، تروص  يولع  ریغ  يولع و  کی  نیبام  ییاوعد  هچ  نانچ  ج -

387 ص :

ص 289. ج 13 ، دادغب ، خیرات  - 1
ص 292. مالسلا ، هیلع  يداهلا  مامإلا  هایح  - 2

ص 82. مالسلا ، هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  - 3
ص 396. نیبلاطلا ، لتاقم  - 4
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(1) دریذپب ! ار  نآ  يولع  اب  وگتفگ  نودب  نآ  زا  سپ  دهدب و  ارف  شوگ  يولع  ریغ  نخس  هب 

هار هوکـشاب و  ياه  خاک  يانب  لاملا و  تیب  جارات  رد  لکوتم  نایعیـش ، هب  تبـسن  هاکناج  ياـه  تیدودـحم  اـهراشف و  نیا  راـنک  رد 
.درک یم  دادیب  جرخ  رپ  تافیرشت  يزادنا 

، عیدـب زادبـش ، سورع ، هاش ، ياه : مان  هب  ییاـه  خاـک  هلمج  زا  دومن  اـهنآ  هنیزه  یتفگنه  لاوما  درک و  اـنب  يددـعتم  ياـه  خاـک  وا 
مهرد نویلیم  نارازه  مادـک  ره  هک  دوب  هدرک  اـنب  يراـسگ  هداـب  ینارذگـشوخ و  يارب  ریح  راـتخم و  ورغ ، حـیلم ، يرفعج ، بیرغ ،

.دنا (2) هدرک  دای  اهنآ  زا  لیصفت  هب  ناخروم  دوب و  هتشادرب  جرخ 

لکوتم یقالخا  دـسافم  زا  یکی  يرعـش ، تیب  کت  رد  دـشاب -  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـهعتم  نارعاش  زا  هک  یعازخ -  لـبعد 
: دنک یم  مهتم  طاول  عینش  لمع  هب  ار  لکوتم  یعازخ ، لبعد  دنک ؛ یم  اشفا  ار  یسابع 

دیبعلا كدّبعت  ام  رمأل  *** نکل ًاعذق و  لئاقب  تسل  و 

یتـح هک  دوب  تشز  يردـق  هب  راـک  نآ  اـما  منک ] مهتم  نداد  طاول  هب  ار  وـت  هک   ] متـسین ارتـفا  تمهت و  لـها  نم  لـکوتم ! يا  ینعی :
(3) دندرکن ! تعاطا  وت  زا  نآ  ماجنا  رد  تناگدرب 

.تسا (4) هداد  تبسن  هنبُا ،»  » ضرم نداد و  طاول  تداع  هب  ار  لکوتم  تیب ، نیا  رد  لبعد  دنا : هتفگ 

نانچ نآ  يو  دوب ، ریظن  یب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  سدقم  دوجو  هب  تبسن  يو  ياه  هنیک 

388 ص :

ص 84. مالسلا ، هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  - 1
صص 315 و 209. مالسلا ، هیلع  يداهلا  مامإلا  هایح  ص 223 ؛ ج 3 ، یبوقعی ، خیرات  - 2

ص 96. شود ، رب  راد  رعاش  یعازخ  لبعد  - 3
ص 146. ج 20 ، یناغألا ، - 4
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! دندوبن ناما  رد  يو  طسوت  ندش  هتـشک  ندش و  ریگتـسد  زا  دوب  یلع  ناشمان  هک  یناسک  یتح  هک  تشاد  هنیک  مالـسلا  هیلع  یلع  هب 
(1)

نیب رد  يو  یکاـته  هک  يا  هنوـگ  هب  دوـب ، كاـته  شاـحف و  رایـسب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هب  تبـسن  تسپ ، دوـجوم  نیا  نینچمه 
نیملاعلا و بر  هجح  نیقتملا و  ماما  نینمؤمریما و  سدقم  دوجو  زا  ادتبا  عیاقو ، نیا  زا  یکی  لقن  زا  لبق  .تسا  ریظن  یب  روج  يافلخ 

.میامن یم  یهاوخرذع  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیدحوملا  یلوم 

: دننک یم  لقن 

تسب و یم  شـسابل  ریز  دوخ  مکـش  يور  ییاکتم  يو  سلجم  رد  لکوتم  رما  هب  هدابع  سنخم » هدابع   » مان هب  تشاد  یمیدن  لکوتم 
یم نینچ  ادـصمه  ناـناوخ  هزاوآ  تخادرپ و  یم  صقر  هب  لـکوتم  ربارب  رد  درک و  یم  هنهرب  دوب ، هتخیر  شیاـهوم  هک  ار  دوخ  رس 
یم بارش  زین  لکوتم  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناشدوصقم  .دوش  ناناملـسم  هفیلخ  ات  هدمآ  هدنگ  مکـش  ساط  درم  نیا  دندناوخ :

.داد یم  رس  هناتسم  هدنخ  دروخ و 

يو .دوب  رضاح  سلجم  رد  لکوتم  دنزرف  رـصتنم » ، » درک یم  یگرخـسم  تیفیک  نیمه  هب  لومعم  قبط  هدابع  هک  اهزور  زا  یکی  رد 
.درک دیدهت  ار  هدابع  هراشا  اب  دش و  تحاران  هرظنم  نیا  ندید  زا 

يا تفگ : تساخ و  اپ  هب  رصتنم  ماگنه  نیا  رد  .درک  نایب  ار  تلع  تساخرب و  هدش ؟ هچ  دیسرپ : لکوتم  .دش  تکاس  سرت  زا  هدابع 
رگا .تسا  وت  نادناخ  گرزب  وت و  يومع  رـسپ  دـندنخ ، یم  مدرم  دروآ و  یم  رد  ار  وا  يادا  صخـش  نیا  هک  سک  نآ  نانمؤمریما !

! دنروخب نآ  زا  وا ، لاثما  گس و  نیا  هدن  هزاجا  یلو  روخب ، يروخب  ار  وا  تشوگ  یهاوخ  یم  دوخ 

: دنناوخب ار  رعش  نیا  ادص  مه  هک  داد  روتسد  ناناوخ  هزاوآ  هب  رخسمت ، هب  لکوتم 

هّمأ (2) ّرح  یف  یتفلا  سأر  *** هّمع نبال  یتفلا  راغ 

! داب شردام  رد ...  ناوج  نیا  رس  دمآرد ؛ تریغ  هب  شیومع  رسپ  رطاخ  هب  ناوج  نیا  ینعی :

389 ص :

ص 76. یمزراوخ ، لئاسر  - 1
ص 5. ج 7 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 2
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.دناسر لتق  هب  ار  ردپ  ناکرت ، يراکمه  اب  یلبق  هشقن  اب  رصتنم  هک  دوب  هیضق  نیا  لابند  هب 

نکیل تسا ، هدومن  حرطم  یـسابع  لکوتم  هرابرد  نوگانوگ  خـیراوت  هک  تایانج  تاـفارحنا و  اـه و  تثاـبخ  همه  نیا  دوجو  اـب  اـما 
ماـقم هاـگیاج و  نیرترب  یبرع  نبا  هاگدـید  رد  اریز  دراد !! یبرع  نبا  هاگدـید  رد  ار  هاـگیاج  نیرت  یلاـع  نیرترب و  یـسابع  لـکوتم 

تفالخ ياراد  نطاب ، ِتفالخ  رب  هوالع  نامز  بطق  هک  هاگ  نآ  .تسا  بطق  رفن  کـی  طـقف  ناـمز  ره  رد  هک  تسا  بطق »  » هب قلعتم 
لکوتم ار  صاخـشا  نیا  هلمج ي  زا  یبرع  نبا  تسا و  رت  عیفر  رایـسب  يو  ماقم  دـشاب ، مه  مدرم -  رب  ینارمکح  ماقم  ینعی  رهاـظ - 

: دیوگ یم  دناد و  یم 

نامثع و رمع و  رکب و  يأک  ماقملا  ههج  نم  هنطابلا  هفالخلا  زاـح  اـمک  هرهاـظلا ، هفـالخلا  زوجی  مکحلا و  رهاـظلا  نوکی  نم  مهنم  و 
(1) لکوتملا ؛ زیزعلادبع و  نب  رمع  دیزی و  نب  هیواعم  و  مالسلا ] مهیلع   ] نسحلا یلع و 

دنراد ینطاب  تفالخ  هک  هنوگ  نامه  دنتـسه  يرهاظ  تفـالخ  ياراد  تسا و  رهاـظ  ناـشمکح  هک  دنتـسه  یناـسک  باـطقا  نآ  زا  و 
.لکوتم زیزعلادبع و  نب  رمع  دیزی و  نب  هیواعم  و  مالسلا ] مهیلع   ] نسح یلع و  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  دننام :

رکبوبا و رانک  رد  ار  تسا  ناکما  ملاع  هکلب  تیرـشب ، رخف  هک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  قوف  مـالک  رد  یبرع  نبا 
نایقتم يالوم  نانمؤمریما و  سدـقم  نینزان و  دوجو  یلعج ، یثیدـح  لقن  اب  رگید  ياج  رد  دـهد و  یم  رارق  یـسابع  لـکوتم  رمع و 

اب شتاـحوتف  رد  يو  دـهد ؛ یم  رارق  فوع  نب  نمحرلادـبع  ریبز و  هحلط و  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  فیدر  مه  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دیوگ یم  هرشبم » هرشع   » یلعج ثیدح  دییأت 

و مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  مهنیع  يّذلا  مهلزنم  اذهف  رمع و ...  رکبوبأ و  مه  نیّذلا  لزنملا  اذه  نم  هرـشعلا  تنّیعت 
(2) دحاو ؛ سلجم  یف  هّنجلاب  مهل  دهش 

390 ص :

ص 6. نوعبسلا ، ثلاثلا و  باب  ج 2 ، هّیکملا ، تاحوتف  - 1
ص 199. ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتف  - 2
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هحلط دیعس و  صاقو و  یبا  نبا  دعس  و  مالـسلا ] هیلع   ] یلع نامثع و  رمع و  رکبوبا و  نانآ  هک  دنا  هدش  نییعت  رفن  هد  هاگیاج  نیا  رد 
« مّلـس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  ار  ناـش  هاـگیاج  نیا  دنـشاب و  یم  حارج  هدـیبعوبا  فوع و  نبا  نامحرلادـبع  ریبز و  و 

.تسا هداد  ناشتراشب  تشهب  هب  سلجم  کی  رد  هدرک و  نییعت 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تسا -  هاگآ  نآ  زا  یبرع  نبا  هک  تنـس -  لها  عبانم  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  دروم  رد 

.یَّتش (1) ٍراجشأ  نِم  ِساَّنلا  ٍهَدحاو و  ٍهَرَجَش  نِم  مالسلا ] هیلع   ] ٌِّیلَع اَنأ و 

: دندومرف زین  و 

(2) راَّنلا ؛ ُهللا  َقَلَخ  اَمل  مالسلا ] هیلع   ] بلاط یبأ  نب  ِّیلع  ِّبُح  یَلَع  ُساَّنلا  َعمَتجا  َِول 

.درک یمن  قلخ  ار  منهج  شتآ  دنوادخ  زگره  دندرک ؛ یم  عامتجا  مالسلا ] هیلع   ] بلاط یبا  نبا  یلع  یتسود  تبحم و  رب  مدرم  رگا 

: دناد یم  لضفا  ار  رکبوبا  یبرع  نبا  هباحص ، مامت  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تلیضف  رب  لئالد  همه  نآ  اب  اما 

(3) مالسلا ؛] هیلع   ] یسیع ریغ  رکب  یبأ  نم  لضفأ  وه  نم  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » دّمحم هّمأ  یف  سیل  ّهنأ  ملعإ 

.تسین مالسلا ] هیلع   ] یسیع زا  ریغ  دشاب  لضفا  رکبوبا  زا  هک  یسک  مّلس ،» و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » دمحم تما  رد  هک  نادب 

مالسلا هیلع  یلع  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  صخـش  نیرت  کیدزن  شتاحوتف  باتک  رد  اج  کی  رد  دنچ  ره  یبرع  نبا 
نیشناج هک  دریذپب  تسناوتن  زگره  یلو  تسا ، ءایبنا  ّرس  يو  هک  دنک  یم  یفرعم 

391 ص :

ص 235. هدوملا ، عیبانی  - 1
هدوملا ص 251. عیبانی  ص 435 ؛ مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  ص 132 ؛ يّردلا ، بکاوکلا  - 2

ص 15. ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  - 3
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: دسیون یم  شصوصف  رد  اذل  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دومرفن نییعت  هفیلخ  دوخ  يارب  درکن و  حیرصت  يدحا  تفالخ  هب  درک و  تلحر  ملس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ربمایپ

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  تحارـص  هب  ار  باطخ  نب  رمع  اما  تفریذپن ؛ ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تمـصع  یتح  یبرع  نبا 
، تسا مود  هفیلخ  هتخابلد  رایـسب  نوچ  یبرع  نبا  اـما  درادـن ، داـقتعا  نآ  هب  تنـس  لـها  زا  کـی  چـیه  هک  يزیچ  دـناد ؛ یم  موصعم 

! تسا تنس  لها  عامجا  اب  فلاخم  هک  دیوگ  یم  ار  ینخس 

392 ص :
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یبرع نبا  يواتف  زا  یخرب  نایب  - 34

هراشا

(1)

هک يوبن -  ثیداـحا  فوصت و  لـها  كولـس  یناـفرع و  ثحاـبم  رب  هوـالع  تسا ، هّیکملا » تاـحوتفلا   » هک یبرع  نبا  رثا  نیرتگرزب 
نیا رد  دشاب ؛ یم  زین  يو  يواتف  زا  يرایـسب  يواح  دشاب -  یم  تایلعج  زا  نانآ  زا  يرایـسب  هدـش و  ذـخا  تنـس  لها  عبانم  زا  ًامامت 

: مینک یم  لقن  ار  تسا -  هعیش  ياملع  عامجا  اب  ریاغم  ًالماک  هک  يو -  يواتف  زا  یخرب  تمسق 

! درادن اضق  دنک ، كرت  دمع  يور  زا  یتح  ار  دوخ  زامن  هک  یسک  - 1

، مثا ّهنأ  دحأ  هیف  فلتخا  ام  و  لوقأ ، هب  ءاضقلا و  هیلع  بجی  لاق ال  نَم  ءاضقلا و  هیلع  بجی  دماعلا  ّنأ  لئاق  نمف  هیف ، ءاملعلا  فلتخإ 
(2) لوقأ ؛ هب  هیلع و  ءاضق  لئاق ال  نمف  هیلع  یمغملا  اّما  و 

393 ص :

میا هدیبوک  مه  رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ثیدحا  ندروآ  اب  ار  یبرع  نبا  ياواتف  یقرواپ  رد  شخب  نیا  رد  - 1
.میا هدیناسر  تابثا  هب  یملع  روط  هب  ار  هعیش  بهذم  اب  وا  ياواتف  ندوب  ضراعتم  و 

َّیَلَع ُدِرَی  ـال  ِِهتالـِصب ، َّفَخَتـسا  ِنَم  یِّنم  َسَیل  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  ص 478 . ج 1 ، هـّیکملا ، تاـحوتف  - 2
هک یـسک   ] دوش یمن  دراو  نم  رب  ضوح  رد  مسق  ادـخ  هب  درامـش ، کبـس  ار  زامن  سک  ره  تسین  نم  تما ]  ] زا  » .ِهللا ـال و  َضوَحلا 

ناتسآ یمالسا -  ياه  شهوژپ  داینب  رشان  یلماع ، ّرح  حیـش  .مالـسلا  مهیلع  هّمئألا  ماکحا  یلا  هّمألا  هیاده  درامـشب .] کبـس  ار  زامن 
ح 23. ص 11 ، ج 2 ، ق.ه ، رشن 1414  لاس  مالسلا ، هیلع  يوضر  سدق 
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یـضعب تسا و  بجاو  زامن  يدـمع  هدـننک  كرت  رب  زامن  ياضق  هک  دـنادقتعم  یـضعب  اذـل  دـنا ، هدرک  فـالتخا  رما  نیا  رد  ءاـملع 
نیا رد  تنـس  لها  ياملع  هتبلا  .متـسه و  لئاق  نآ  هب  مه  نم  تسین و  بجاو  زامن  يدمع  هدننک  كرت  رب  زامن  ياضق  هک  دـنادقتعم 

نیمه هب  مه  نم  تسین و  بجاو  زامن  ياضق  شوه  یب  درف  رب  هک  دـنراد  داقتعا  یخرب  یلو  تسا ؛ راکهنگ  وا  هک  دـنرادن  فـالتخا 
.ما لئاق 

( هللااب ذوعن  ! ) درک یم  شوگانغ  ملس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » مظعا ربمایپ  . 2

میرحتب کلذ  یف  عرـشلا  اهدّیأ  میعنلا و  نم  اهظوظح  بلط  یلع  سوفنلا  هیف  تلوتـسا  رورـس ، هنیز و  جرف و  موی  ناک  امل  دـبعلا ، ّنإ 
.هنیزلا مویلا و  اذه  یف  بعللا  مهل  عرش  هیف و  موصلا 

( اهنع هللا  یضر   ) هشیاع مهیلإ  رظنی  فقاو  وه  و  ملس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » هللا لوسر  دجـسم  یف  هشباحلا  تبعل  مویلا  اذه  یف  و 
لوسر تیب  یف  اتنغف  تاینغم ، مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » لوسر تیب  لخد  مویلا  اذه  یف  و  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هفلخ

نیح هنع ) هللا  یضر   ) قیدصلا رکبوبأ  دارأ  امل  عمسی و  ملس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   ] هللا لوسر  و  ملـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص  »
«: ملس و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » هللا لوسر  لاق  اهیلع ؛ ربیغی  نأ  لخد 

(1) هالصلا ؛ یف  ریبکتلا  فعاضت  هللا  عرش  سوفنلا ، ظوظح  موی  مویلا ، اذه  ناک  اّملف  دیع ، موی  ّهنإف  رکبابأ ! ای  عد 

يارب سوفن ، زور  نآ  رد  تسا و  تنیز  یلاحشوخ و  رورس و  زور  دیع ، زور  نوچ 

394 ص :

يرَتشَی نَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  : ) َهَیآلا ِهذه  الَت  َراَّنلا و  ِهیَلَع  ُهللا  َدَعَو  اَّمِم  ُءانِغلا  مالـسلا : هیلع  رقابلا  لاق  ص 519 . ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتف  - 1
نآ رب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  ءانغ  (. » ٌنیهُم ٌباذَـع  مَُهل  َِکئلوأ  ًاوُزُه  اهَذِـخَّتَی  ٍملِع و  ِریَِغب  ِهللا  ِلیبَس  نَع  َّلُِضِیل  ِثیدَـحلا  َوَُهل 

، مالـسلا مهیلع  هّمئألا  ماکحأ  یلا  هّمألا  هیاده  هیآ 6 ، (، 31  ) نامقل هروس  ...دـندومرف .» توالت  ار  هیآ  نیا  تسا و  هداد  شتآ  هدـعو 
ح 42. ص 35 ، ج 6 ،
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رد ناشیارب  هدرک و  يرای  هزور ، میرحت  هب  زور  نآ  رد  عرش  ار  اهنآ  دنراد و  ناوت  الیتسا و  اه ، تمعن  زا  ناش  یبایماک  يدنم و  هرهب 
يزاب ملس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » لوسر دجسم  رد  یشبح  ناتسوپ  هایـس  زور  نیا  رد  .تسا و  هدرک  رّرقم  تنیز  يزاب و  زور  نیا 

هداتسیا مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ترضح نآ  رس  تشپ  هشیاع  تسیرگن و  یم  ار  ناشیا  هداتـسیا و  ترـضح  نآ  دندرک و  یم 
.دوب

نآ دندناوخ و  هنارت  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ناشیا تیب  رد  دندش و  دراو  ترـضح  نآ  هناخ  هب  ناوخ  هنارت  ود  زور  نیا  رد 
، درک هدـهاشم  ار  ود  نآ  دـش و  هناخ  دراو  هک  یماگنه  قیدـص  رکبوبا  نوچ  دینـش و  یم  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ترـضح

: دومرف وا  هب  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ادخ لوسر  دنک ؛ يدنت  اهنآ  اب  تساوخ 

.تسا دیع  زور  زورما  اریز  راذگاو ؛ رکبوبا  يا  ار  ود  نیا 

هیلع هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  سدقم  دوجو  هب  ندز  تمهت  رب  هوالع  نآ  رب  نتشاذگ  هحـص  یلعج و  ثیدح  نیا  لقن  اب  یبرع  نبا 
!! دنکش یم  دیع  نشج و  زور  رد  ار  انغ  تمرح  ملس ، هلآ و  و 

! تسا زیاج  ندوب  هلبق  هب  ور  ندرک  لوب  طئاغ و  ماگنه  . 3

لابقتـسا زوجی  ّهنأ ال  یلإ  لئاق  نمف  بهاذم ، هثالث  یلع  اهیف  اوناکف  اهرابدتـسا ، لوبلا  طئاغلاب و  هلبقلا  لابقتـسا  یف  بادآلا  هذـه  نم 
(1) لوقأ ؛ هب  قالطإب و  کلذ  زوجی  ّهنأ  لئاق  نَم  ناک و  عضوم  ّيأ  یف  ًالصأ  لوبلا  وأ  طئاغلا  هلبقلا 

: دراد دوجو  بهذم  هس  هلبق ، هب  ندرک  تشپ  لوب و  طئاغ و  ماگنه  رد  ندوب  هلبق  هب  ور  باب  رد  بادآ  نیا  زا 

، دشاب هک  یعضوم  ره  رد  ندرک  لوب  ای  طئاغ  ماگنه  رد  هک  دنا  لئاق  یضعب  سپ 

395 ص :

هیلع هللا  یلص  مالسا  مرکم  ربمایپ   » .ٍطئاَغ وأ  ٍلوَِبب  ِهَلبِقلا  ِلابِقتـسا  ِنَع  ُمالَّسلا  ِهیلَع  ُّیبّنلا ]  ) یَهَن ص 385 . ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتف  - 1
ح ص 83 ، ج 1 ، مالـسلا ، مهیلع  هّمئألا  ماکحأ  یلا  هّمألا  هیاده  دندومرف .» یهن  هلبق  هب  ور  ندرک  عوفدم  ای  راردا و  زا  ملـس  هلآ و  و 

.70
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.تسین زیاج  ندوب  هلبق  هب  ور 

« .متسه لئاق  نیمه  هب  نم  و  دنناد ، یم  زیاج  ار  ندوب  هلبق  هب  ور  قلطم  روط  هب  مه  یضعب  و 

تسا بجاو  رفاسم  رب  هعمج  زامن  . 4

(1) لوقأ ؛ هب  رفاسملا و  یلع  بجت  هعمجلا  ّنأ  لئاق  نمف 

.متسه لئاق  نادب  مه  نم  دوش و  یم  بجاو  رفاسم  رب  هعمج  زامن  هک  دنا  لئاق  یخرب 

! درادن هرافک  اضق و  يدمع ، ندیماشآ  ندروخ و  هزور  . 5

(2) ًادبأ ؛ هیضقی  ّهنءاف ال  هرافک  هیلع و ال  ءاضق  ّهنأ ال  هب  لوقأ  يّذلا  و  ءاضقلا ...  هیلع  موق  لاقف  ًادمعتم  برش  وأ  لکأ  نم 

نم هچنآ  یلو  تسا ...  بجاو  هزور  ءاضق  وا  رب  هک  دنتـسه  لئاق  یهورگ  سپ  دـماشایب ، دروخب و  دـمع  يور  زا  هک  يراد  هزور  ره 
.تسین بجاو  اه  هرافک  ءاضق و  وا  رب  هک  تسا  نیا  ما  لئاق 

396 ص :

ِنُونجَملا و ِضیرَملا و  ِِّیبَّصلا و  یَلَع  الا  ٍنِمُؤم  ِّلُک  یلَع  ٌهَبِجاو  ُهَعُمُجلا  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق  ص 458 . ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتف  - 1
بجاو ینمؤم  ره  رب  هعمج  زاـمن   » .ِنیَخَـسرَف ِسأَر  یَلَع  َناـک  نَم  ِكُولمَملا و  ِدـبَعلا  ِهَأرَملا و  ِِرفاـسُملا و  یَمعـألا و  ِریبَکلا و  ِخـیَّشلا 

هک سک  ره  و  كولمم ، هدرب  و  نز ، و  رفاـسم ، و  روک ، و  درمریپ ، هناوید و  و  ضیرم ، و  هدیـسرن ، غولب  هب  هک  یکدوـک  رب  رگم  تسا 
ماـکحا یلا  هّمُـالا  هیادـه  .تسا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  روضح  تروص  رد  بوـجو  نیا  هتبلا  « ) تسا هعمج  زاـمن  یخـسرف  رد 2 

ح 2. ص 233 ، ج 3 ، مالسلا ، مهیلع  هّمئألا 
ِموَّصلا ِیف  َسَیل  ِناکرَألا َو  ُلاَِغتشا  ٌبَِعل َو  ٌءانَغ َو  اَهیف  َهالَّصلا  َّنِإ  لاق : مالـسلا  هیلع  اضِّرلا  نَع  ص 619 . ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتف  - 2

رد تسین  یلو  تسا  ناکرا  هب  لاغتشا  یگتـسخ و  یتخـس و  زامن  انامه   » .ِبارَّشلا ِماعَّطلا َو  ِنَع  ُكاسمِإلا  َوُه  امَّنِإ  َِکلذ َو  نِم  ٌءیَش 
تـسا اـه ) یندـیماشآ   ) بارـش و  اـه ) یکاروـخ   ) ماـعط زا  كاـسما  هزور  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  هکلب  اـهنآ  زا  يزیچ  هزور 

ح 24. ص 106 ، ج 78 ، راونألا ، راحب  دوش .] یمن  قّقحم  هزور  ود  نیا  زا  كاسما  نودب  ینعی : ]
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! تسا هنسح  تنس  لمعلا » ریخ  یلع  ِّیح   » ياج هب  مونلا » نم  ریخ  هالصلا  . » 6

ریخ یلع  ّیح   » ياج هب  حبـص  زامن  رد  درک  روبجم  ار  مدرم  وا  .دش  هتـشاذگ  مود  هفیلخ  طسوت  تعدب  نیا  دیناد  یم  هک  روط  نامه 
.دنیوگب ار  مونلا » نم  ریخ  هالصلا   » هلمج لمعلا »

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یبرع  نبا 

سانلا نم  و  هربتعیف ؛ عورشملا ، ناذألا  نم  هاری  نَم  سانلا  نِم  مونلا » نم  ریخ  هالصلا   » مهلوق وه  حبصلا و  هالـص  ناذأ  یف  بیوثتلا  اّمأ 
(1) رمع ؛ لعف  نم  ناک  نإ  ًاعرش و  هب  لوقن  انأف  انبهذم  اّمأ  و  هب ؛ لوقی  هربتعی و ال  الف  رمع  لعف  نم  هاری  نم 

لئاق رابتعا  نآ  يارب  دـنا و  هتـسناد  رمع  ياهراک  زا  ار  نآ  یخرب  دـنناد و  یم  ربتعم  دـنا و  هدرمـش  یعرـش  ناذا  وزج  ار  نآ  یـضعب 
.تسا رمع  ياهراک  زا  هچ  رگا  تسا  یعرش  نآ  هک  تسا  نیا  ام  بهذم  اما  دنتسین ؛

تمـصع یلعج  ثیداحا  هب  دانتـسا  اب  لبق  زا  یبرع  نبا  هتبلا  دـناد ! یم  عراش  ار  باـطخ  نب  رمع  ناـیب ، نیا  اـب  یبرع  نبا  تقیقح  رد 
(2) تسا !! هدومن  تباث  ار  رمع 

! تسا زیاج  زامن  رد  فّتکت  . 7

: دسیون یم  دناد و  یم  دکؤم  هیصوت  ار  نآ  هکلب  دناد ، یم  زیاج  ار  زامن ) رد  تسد  يور  تسد  نداد  رارق   ) فّتکت یبرع  نبا 

یف مسالا  اذـه  ّصخف  كولملا ، الا  هفـصلا  هذـه  یلإ  اوعدـی  نأ  یغبنی  ّهنأ ال  کلذ  هیدـی و  نیب  ماـیقلا  یلا  هاـعد  اَّـمل  یلاـعت  هللا  ّنإ 
هریغ نود  هیجوتلا 

397 ص :

ِلصَأ نِم  َِکلذ  َسَیل  َهَّیَمأ َو  یَنب  ُهَعِدب  ِموَّنلا  َنِم  ٌریَخ  ُهالَّصلا  لاق : مالسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  نع  ص 600 . ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتف  - 1
ثّدـحم لـئاسولا ، كردتـسم  .تسین » ناذا  لـصا  ءزج  و  دـنا ، هتـشاذگ  هّیما  ینب  هک  تسا  یتعدـب  .ِموَّنلا  َنِم  ٌریَخ  ُهـالَّصلا   » .ِناذَـألا

ح 4139. ص 44 ، ج 4 ، ق.ه ، پاچ 1408  لاس  مق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  تاراشتنا  يرون ،
.نوثالثلا باب  ص 200 ، ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتف  - 2

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 429 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_397_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_397_2
http://www.ghaemiyeh.com
www.ebnearabi.com


(1) کلملا ؛ يدی  نیب  دبعلا  فوقو  نطوم  ّهنأل  فوقولا  لاح  یف  هالصلا  یف  فیتکتلا  عرش  اذهل  و 

يارب زج  یماـیق  روط  نیا  درک و  توعد  دـنا  هدراذـگ  مه  يور  ار  دوـخ  ياـه  تسد  هک  یلاـح  رد  ماـیق  هب  ار  ناگدـنب  دـنوادخ  ... 
هاشداپ لباقم  رد  دـبع  مایق  لحم  ماجنا  اریز  دراد ؛ زامن  رد  فّتکت  هب  روتـسد  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  و  تسین ، راوازـس  ناـهاشداپ 

.تسا

.دنناد یم  زامن  لاطبا  ببس  تعدب و  ار  راک  نیا  هعیش  ياملع  عامجا  اّما 

! دنک یم  رداص  ار  هحتاف  هروس  زا  دعب  نیمآ  زاوج  هب  مکح  یبرع  نبا  . 8

: دناد یمن  زامن  لطبم  ار  نآ  یبرع  نبا  اما  تسا ؛ دمح  هروس  زا  دعب  نیمآ »  » نتفگ زامن ، تالطبم  هلمج  زا  هعیش ، هقف  رد 

(3)(2) نیمآ ؛ وه  لوقی  نأ  ّدب  الف  هیلاتلا ، سفنلا  تناک  نإ  و  نیمآ »  » هحتافلا غارف  دنع  هسفنل  الف  یلاتلا  وه  ناک  نإف 

! دناد یم  مزال  فاوط  رد  ار  عابطضا  یبرع  نبا  . 9

سابل يروط  ینعی  عابطضا  .دناد  یم  مزال  فاوط  رد  ار  عابطضا  هماع ، قفاوم  یبرع  نبا 

398 ص :

َیِکُح ِهالَّصلا َو  ِیف  ُهَدَی  ُعَضَی  ُلُجَّرلا  ِنَع  ُمالَّسلا : اَمِهیَلَع  قداَّصلا ] وأ  ِرقابلا  يأ :  ] اَمُهُدَحَأ َُلبُس  ص 411 . ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتف  - 1
یم ایآ  زامن  رد  يدرم  هکنیا  زا  مالسلا  هیلع  قداص  رقاب  ماما  زا  دش  هدیـسرپ  لَعفَت .» الَف  ُریفکَّتلا  َكاذ   » َلاَقَف يَرـُسیلا ، یَلَع  یَنُمیلا  - 

ترضح تسا ]؟ زیاج  نیا  ایآ   ] .دراذگب پچ  تسد  رب  تسار  تسد  هک  تسا -  هدش  تیاکح  و  دراذگب - ، مه  رب  ار  شتسد  دناوت 
ح ص 218 ، ج 3 ، مالـسلا ، مهیلع  هّمئألا  ماکحأ  یلإ  هّمألا  هیاده  ار .» راک  نیا  هدـن  ماجنا  دـنیوگ  یم  ریفکت  لمع  نیا  هب  دـندومرف :

.22
ص 448. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتف  - 2

.َنیمآ لُقَت  و ال  َنیَملاَعلا ، ِّبَر  ِهللاُدمَحلا  َتنَأ : لُقَف  اِهتَءاِرق  نِم  َغَرَف  َدمَحلا و  َأَرقَف  ٍماَمإ  َفلَخ  َتنُک  اَذإ  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  - 3
ِّبَر ِهللاُدـمَحلا  وگب : دـش ، غراف  نآ  زا  ار و  دـمح  هروس  درک  تئارق  ماـما  سپ  يدوب  هدرک ] ادـتقا  تعاـمج   ] ماـما تشپ  هک  یناـمز  »

ح 140. ص 34 ، ج 3 ، مالسلا ، مهیلع  هّمئألا  ماکحأ  یلإ  هّمألا  هیاده  نیمآ .» وگن : یلو  َنیَملاَعلا ،
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نب یلعی   » زا وا  و  يذمرت »  » زا یتیاور  هب  دنتسم  وا  ياوتف  نیا  دشاب ؛ هدیـشوپ  پچ  هناش  تخل و  تسار  هناش  هک  دوش  هدیـشوپ  مارحا 
، دوـب شلغب  ریز  یمین  شود و  رب  شیادر  زا  یمین  هک  یلاـح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  دـنک  یم  لـقن  هـیما »

: درک هبعک  فاوط 

.درب هیلع  ًاعبطضم و  تیبلاب  فاط  مّلس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص   » ّیبنلا ّنأ  هّیمأ : نب  یلعی  نع  يذمرتلا  رکذ 

(1) يرسیلا ؛ کفتک  یلع  ءادرلا  نم  فرط  نوکی  نأ  عابطضإلا  حیحص  نسح  ثیدح  اذه  یسیع : وبا  لاق 

اروشاع زور  ةزور  هب  شرافس  . 10

نیا رد  هزور  مالسلا  مهیلع  ناماما  شرافس  قبط  تسا  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  دیس و  تداهـش  زور  هک  اروشاع  زور 
هدومن هزور  تین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  نتـشک  هنارکـش ي  هب  ار  زور  نآ  نایدیزی  اریز  دراد ؛ تهارک  زور 

!! دندوب

: دناد یم  هنسح  تنس  ار  زور  نیا  رد  نتفرگ  هزور  یلعج ، ثیدح  لقن  اب  یبرع  نبا 

رفکی نأ  هللا  یلع  بستحإ  اروشاع : موی  مایـص  یف  لاق  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  ّنأ  هداـتق ، یبأ  نع  ملـسم  رکذ  ... 
(2) هلبق ؛...  یّتلا  هنسلا 

(3)

399 ص :

ص 750. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتف  - 1

ص 634. ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتف  - 2
اّلَک َو موَیلا ؟ َِکلذ  یف  ُنوکَی  ٌموَصَفَأ  ِِهباحـصَأ  مالَّسلا َو  ِهیَلَع  ُنیَـسُحلا  ِهیف  َبیـصَأ  ٌموَی  َءاروُشاع  ُموَی  مالـسلا : هیلع  قداـصلا  لاـق  - 3

ِبلَقلا َخوُسمَم  ٍدایز  ِلآ  َعَم  ُهللا  ُهَرَـشَح  ِِهب ، َكََّرب  وَأ  ُهَماص ، نَمَف  ٍهَبیـصُم ، ٍنزُح َو  ُموَی  الا  َوُه  اـم  ٍموَص َو  ٌموَی  َوُه  اـم  ِمارَحلا  ِتیَبلا  ِّبَر 
يزور ایآ  دندش ، راچد  تبیصم  هب  زور  نآ  رد  مالسلا  مهیلع  شباحصا  نیسح و  ماما  هک  تسا  يزور  اروشاع  زور   » .هیَلَع ًاطوُخـسَم 

زور رگم  زور  نیا  تسین  تسین و  نتفرگ  هزور  زور  زور ، نیا  مسق  مارحلا  تیب  يادخ  هب  زگره  دوش ؟ هتفرگ  هزور  نآ  رد  هک  تسا 
رد دایز  لآ  اب  هارمه  دنک  یم  روشحم  ار  وا  دنوادخ  ار ، نآ  دنادب  كرابم  ای  ار ، زور  نیا  درادب  هزور  سکره  سپ  تبیصم ، نزح و 

ص ص 280 ، ج 4 ، مالـسلا ، مهیلع  هّمئألا  ماکحأ  یلإ  هّمألا  هیاده  تسا .» كانبـضغ  وا  رب  دنوادخ  هدش و  خوسمم  شبلق  هک  یلاح 
.81
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اروشاع زور  نوچ  دومرف : اروشاع  زور  هزور ي  هرابرد  ملس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ادخ لوسر  هک  درک  رکذ  هداتق  یبا  زا  ملـسم 
.دهد رارق  تا  هتشذگ  لاس  ناهانگ  هرافک  هک  نادب  ادخ  باسح  هب  یتفرگ ، هزور  ار 

! دنک یم  كاپ  ار  هتیم  تسوپ  یغاّبد  . 11

: دسیون یم  یبرع  نبا 

(1) تاتیملا ؛ دولجی  زئاج  عافتنالا  نا  هب  لوقأ  هیلإ و  بهذأ  يّذلا  ناویحلا و  تاتیم  نم  ًائیش  یشاخا  اهّلک ال  اهرهطی  غابدلا  ّنإ 

یم كاپ  ار  اهنآ  یغابد ، تسا و  زیاج  هتیم  ياه  تسوپ  هیلک  زا  عافتنا  هک  تسا  نیا  مادـقتعم  نآ  هب  دـنا و  هتفر  نآ  تمـس  هب  هچنآ 
.منکفا یمن  رود  ار  تاناویح  هتیم  زا  يزیچ  دنک و 

! تسا هتسنادن  تروع  ار  نز  ندب  مامت  یبرع  نبا  . 12

: دسیون یم  نز  تروع  باب  رد  يو 

(2) نیتؤسلا ؛ الإ  ًاضیأ  هأرملا  یف  هروعلا  تسیلف  انبهذم  اّمأ  و  نیفکلا ...  هجولا و  الخ  ام  هروع  اهّلک  اّهنأ  لئاق  نمف 

(3)

رگم تسین  تروع  ندـب  همه  هک  تسا  نیا  ام ، داقتعا  یلو  تسا ؛ تروع  ندـب  ماـمت  نیفک ، تروص و  زا  ریغ  هک  دـنادقتعم  یـضعب 
.ربد لبق و 

.میدرک رکذ  ار  دروم  دنچ  هنومن  يارب  ام  هک  تسا  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  هقف  اب  ریاغم  هک  يو  يواتف  زا  رگید  يرایسب  و 

400 ص :

ص 466. ص 380 و ج 6 ، ج 1 ، هّیکملا ، تاحوتف  - 1
ج 1. هّیکملا ، تاحوتف  - 2

هسسؤم نّویح ، نبا  مالسإلا ، مئاعد  .دوش » یم  بوسحم  تروع  نز  ندب  مامت   » ٌهَروَع اهَّلُک  َهَأرَملا  مالسلا : مهیلع  ِهَِّمئألا  ِنَع  انیؤَر  - 3
ص 103. ج 1 ، رشن 1385 ، لاس  مق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ 
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اما تسا ؛ هدوب  رود  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هقف  فراعم و  ینابم  زا  ًالماک  هک  تسا  کلـسم  یفوص  یملاع  یبرع  نبا  کـش  نودـب 
!! تسا هدرک  هیقت  هدرب ، یم  رس  هب  یتخس  طیارش  رد  نوچ  یبرع  نبا  هک  دناراتفگ  نیا  رب  یعیش  لاجر  زا  يو  دیاقع  ناگدننک  رواب 

: دشاب یم  هیقت !!! يور  زا  دمآ -  شکرادم  اب  هتشذگ  رد  هک  لیذ -  نانخس  لیبق  زا  ینانخس  ینعی 

.درکن باختنا  ینیشناج  چیه  درم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ : یم  صوصف  رد  - 1

.دوب رفاک  رمع  رخآ  ات  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ردپ  دیوگ : یم  - 2

.تسا موصعم  رمع  دیوگ : یم  - 3

.تسا عراش  رمع  دیوگ : یم  - 4

.تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ولت  یلات  رکبوبا  دیوگ : یم  - 5

.تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  صخش  نیرتاناد  رکبوبا  دیوگ : یم  - 6

.تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سفن  نامثع  دیوگ : یم  - 7

( دنیوگ یم  نخس  وا  اب  هکئالم  ینعی   ) .تسا ثّدحم  رمع  دیوگ : یم  - 8

.دنا هدش  هدید  كوخ  هللا  لاجر  طسوت  دوهش  ملاع  رد  نایعیش  دیوگ : یم  - 9

.دنا هارمگ  فرحنم و  نایعیش  همه  دیوگ : یم  - 10

.دنا یماما  هدزاود  نایعیش  ناشنیرت  فرحنم  هعیش ، فیاوط  نیب  رد  دیوگ : یم  - 11

.تسا نامز  باطقا  ادخ و  ءایلوا  زا  یسابع  لکوتم  دیوگ : یم  - 12

.دشاب راکتیانج  قساف و  دنچ  ره  دوش ؛ طلسم  هعماج  رب  هک  تسا  یمکاح  ره  رمألا » یلوأ  : » دیوگ یم  - 13

.تسا یهلا  تمحر  راوازس  برع -  خیرات  دالج  فسوی -  نب  جاجح  دیوگ : یم  - 14

.تسا یلعج  اهنآ  زا  يرایسب  هک  تنس  لها  عبانم  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ثیدح  اه  هد  دنک  یم  نایب  - 15

 -. ار اه  نامسآ  رد  رمع  رکبوبا و  يالاو  ماقم  تیؤر  ددعتم و  تافشاکم  دنک  یم  نایب  - 16

.مالسلا هیلع  نانمؤمریما  تمذم  رد  یلعج  ثیدح  دنک  یم  لقن  - 17
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هب رمألا » یلوأ   » ریسفت اب  یعیش  ياه  مایق  ماع  لتق  رد  نانآ  تایانج  هیجوت  نایسابع و  نایوما و  مامت  تموکح  دناد  یم  عورـشم  - 18
.روج نامکاح 

.تنس لها  هقف  تحص  هیجوت  رد  دوخ  تافشاکم  نایب  اب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هقف  دنک  یم  در 

نایبصان زا  یبلاطم  نینچ  ندینش  تهج  هب  ًافرص  يدنس و  چیه  لقن  نودب  هیماما  نایعیـش  هب  نوگانوگ  ياه  تمهت  ءارتفا و  نایب  - 20
.مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  نانمشد  و 

.رگید دروم  اه  هد  و 

هعیـش و زا  تدش  هب  يو  هک  یلاح  رد  دـناشوپ !! هعیـش  سابل  یبرع  نبا  نت  رب  روز  هب  دومن و  هیقت  رب  لمح  ار  اهنآ  همه  ناوت  یم  ایآ 
!! تسا رازیب  نایعیش 

.تسا هعیش  یبرع  نبا  هک  دیوگ  یمن  ایوگ  هلدا  همه  نیا  اب  بصعت  زا  یلاخ  ققحم  چیه  کش  نودب 

! يرآ

!! هنوگ نیا  هن  اما  تسا ؛ دراو  عیشت  بهذم  رد  هیقت  هک  تسا  تسرد 

؟ تسا هدرک  هیقت  وا  دنک  یم  دانتسا  یلعج  ثیداحا  هب  نیخیش  ماقم  تیناقح و  تهج  ناوارف  بات  بآ و  اب  ًامئاد  هک  یسک  ایآ 

!؟ تسا هیقت  لاح  رد  دنادرگ  یم  اهنآ  راثن  ار  اه  تمهت  ماسقا  عاونا و  دنک و  یم  یشاحف  یهورگ  هب  هک  یسک  ایآ 

وا هک  تفگ  دیاب  درادن -  تنـس  لها  زا  کی  چیه  ار  هدـیقع  نیا  هک  یلاح  رد  دـناد -  یم  موصعم  ار  باطخ  هب  رمع  هک  یـسک  ایآ 
!؟ تسا هدرک  هیقت 

لییلد دـناوت  یمن  زین  هدومن ، يو  زا  یفیرعت  ای  هدروآ  نایم  هب  نخـس  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  یکی  زا  يردان  دراوم  رد  یبرع  نبا  رگا 
: اریز دشاب ؛ يو  عیشت 

یسابع و يوما و  يافلخ  زا  یخرب  نیخیش ، زا  رتشیب  نآ  ربارب  اه  هد  هدومن ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يدیجمت  فیرعت و  رگا  ًالوا :
.تسا هدومن  دیجمت  یفوص  باطقا 

، یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  یعفاش ، لثم  تنس -  لها  گرزب  ياملع  زا  يرایسب  ًایناث :

402 ص :
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مهیلع تیب  لـها  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤمریما  تلزنم  ماـقم و  ناـیب  رد  یبرع  نبا  زا  رتشیب  رت و  یلاـع  رایـسب  یناکـسح و - ...  مکاـح 
! دنرادن ناملاع  نآ  ندوب  هعیش  رب  رارسا  یبرع  نبا  نارادفرط  زا  کی  چیه  اما  دنا ؛ هدومن  لقن  تایاور  دنا و  هتفگ  نخس  مالسلا 

مالـسلا مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  میلاعت  اب  یتیخنـس  هنوگ  چـیه  دـش -  حرطم  هک  هنوگ  نامه  یبرع -  نبا  فراـعم  اـما  و 
.درادن

: دنناد یم  یبرع  نبا  بتک  تافیرحت  زا  ار  یبرع  نبا  تانایب  هنوگ  نیا  هک  يو  نارادفرط  زا  یخرب  نخس  خساپ  و 

هک دـننادب  اما  تسا ؛ هدـش  یتافیرحت  دایز و  ای  مک و  راچد  خـیرات  لوط  رد  یبرع  نبا  ياـه  هتـشون  زا  یخرب  هک  تسا  حیحـص  نیا 
هک یبلاطم  نآ  نیاربانب  تسا !! دوجوم  ربتعم  یطخ  ياه  هخـسن  مامت  رد  نآ  همه  دش ، حرطم  یبرع  نبا  دقن  رد  هک  قوف  دراوم  مامت 

.تسناد تافیرحت  وزج  ناوت  یمن  زگره  تسا ، هدمآ  یبرع  نبا  نیشیپ  ربتعم  یطخ  ياه  هخسن  رد 

: هلمج زا  دنناد ؛ یم  هعیش  ار  وا  دنا ، یبرع  نبا  وریپ  هک  هعیش  لاجر  زا  یخرب  لیصافت ، همه  نیا  اب  اما 

.دناد یم  هعیش  ار  یبرع  نبا  هینوراه ، ّصف  رد  مکحلا  صوصف  حرش  رد  یلمآ  هداز  نسح  داتسا  بانج  فلا :

: دسیون یم  دناد و  یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  ار  یبرع  نبا  فراعم  یلمآ  يداوج  داتسا  بانج  ب -

اب اهنآ  تدحو  مه ، اب  اهنآ  دیحوت  تافـص ، تابثا  تاذ ، دیحوت  دـننام : یبرع  نبا  بتکم  رد  یمالـسا  لئاسم  نیرت  یـساسا  یـسررب 
لها ینابم  رب  هنآ  مادک  چیه  هک  دهد  یم  ناشن  قیقد  فراعم  ریاس  مولعم و  هب  تبـسن  ملع  تیعبات  تابثا  ضیوفت ، ربج و  یفن  تاذ ،

.دش (1) يراذگ  هیاپ  هیماما  قیقد  ینابم  رب  هکلب  دشن ؛ حرطم  ننست 

403 ص :

ص 83. دیحوت ، ياوآ  - 1
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دومن و هیقت  رب  لمح  دیاب  ای  افلخ و ...  زا  دیجمت  رد  یبرع  نبا  نانخس  هک  دراد  یم  نایب  باتک  نیمه  رد  نافرع  هفسلف و  داتـسا  نیا 
(1) تسا ! يو  راثآ  تافیرحت  زا  هک  تفگ  دیاب  ای 

تسا و هعیش  یبرع  نبا  دراد  هدیقع  زین  تسا -  یبرع  نبا  تارکفت  نافلؤم  ناگدنسیون و  زا  هک  هانپ -  نادزی  هللادی  دیـس  بانج  ج -
.دناد (2) یم  یبرع  نبا  هیقت  ار  هریغ  افلخ و  زا  دیجمت  رد  يو  بلاطم 

لآ ناوریپ  هیقت  اب  هن  دندومن و  نامتک  ار  یقح  هن  هیقت  هناهب  هب  زگره  هعیش ، گرزب  هتسراو و  ياملع  هک  تفگ  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا 
رب مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  هار  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  دندرک ؛ اهر  ینادرگرـس  ریحت و  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  دـمحم 

! دندشن رکنم  ار  قح  زگره  اما  دندش ؛ حبذ  ناتشوگ  لالح  نوچ  ای  دندش و  اهراد 

404 ص :

.نامه - 1
.661 صص 651 -  مهدزناپ ، لصف  مراهچ ، شخب  يرظن ، نافرع  لوصا  ینابم و  - 2
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! دیونشب یبرع  نبا  زا  مه  زاب  - 35

هراشا

رگید یخرب  زین  لصف  نیا  رد  میدرک ؛ يا  هراشا  دوب  یبرع  نبا  دیاقع  رب  هک  تاداقتنا  تالاکشا و  زا  يدراوم  هب  هتـشذگ  ثحابم  رد 
: ددرگ راکشآ  بصعت  زا  رود  ققحم و  دارفا  يارب  تیصخش  نیا  تیوه  رتهب  ات  میراد  یم  نایب  راصتخا  تروص  هب  ار  تداریا  زا 

دوش یم  بکترم  ار  ناهانگ  زین  موصعم  . 1

هک تسا  دـقتعم  وا  .تسا  هدرک  ریدـقت  زین  موصعم  ناربمایپ  یتح  رـشب  دارفا  ۀـمه  يارب  ار  هانگ  دـنوادخ  هک  تسا  دـقتعم  یبرع  نبا 
فرط زا  رـشب  يارب  هک  یناهانگ  نآ  اریز  درادن ؛ لاعتم  دنوادخ  تلادع  تمکح و  اب  یتافانم  چیه  رـشب  دارفا  ۀمه  يارب  هانگ  ریدـقت 

ادخ و يوس  هب  تکرح  يارب  ریظن  یب  یتصرف  کی  هانگ  نآ  باکترا  اب  ددرگ ، یم  بکترم  ار  نآ  رـشب  دوش و  یم  ریدـقت  دـنوادخ 
.دشاب یم  ناهانگ » زا  هبوت   » تصرف نآ  ددرگ و  یم  ایهم  يو  يارب  نتفرگ  جوا 

مامت هچ  ره  تعرـس  اب  هکلب  ددرگ ؛ یم  باوث  هب  لیدبت  يو  ناهانگ  دوش و  یم  هدـیزرمآ  اهنت  هن  شا ، هبوت  اب  راکهنگ  ناسنا  يرآ ،
لامک دشر و  ببس  هکلب  تسین  دب  اهت  هن  رشب  يارب  ناهانگ  ریدقت  نیاربانب  .تسا  تکرح  رد  دنوادخ  تاکرب  ترفغم و  يوس  هب  رت 

! تسا يو 

دنوش و یم  بکترم  ار  ناهانگ  دنشاب ، یهلا  تاریدقت  هب  یضار  نینچمه  دننامن و  بقع  هبوت  تاکرب  زا  هکنیا  يارب  زین  ناربمایپ  اذل 
! دنریذپن ار  یهلا  تاریدقت  هک  دننک  یم  ایح  نانآ  اریز  درادن ؛ ناشتمصع  ماقم  اب  یتافانم  ناهانگ  نیا  باکترا 

405 ص :
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نینچ دـهد  یم  ار  یناهانگ  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  رهاظ  رد  دـنوادخ  هک  یتایآ  هرابرد  یبرع  نبا  اذـل 
.دراد ار  یهیجوت 

: دسیون یم  شتاحوتف  رد  يو 

تبـسن ایح  تدش  زا  اذل  .دزاس  یم  ناشهاگآ  هدرک  ردقم  اهنآ  يارب  هک  یناهانگ  رب  دنوادخ  هک  دنتـسه  ادخ  زا  یناگدنب  هک  نادـب 
اهنآ دوهش  تملظ  زا  دننام و  یم  اهنآ  رس  تشپ  ناهانگ  نیا  و  دننک ، هبوت  رتدوز  هچ  ره  ات  دنباتـش  یم  ناهانگ  نآ  يوس  هب  ادخ ، هب 

 ... . هدش لیدبت  هنسح  هب  هدوب  هک  رادقم  ره  هب  هک  دنک ، یم  هدهاشم  ار  اهنآ  دننک  هبوت  هک  هاگنآ  دنا و  هدوسآ 

یهلا تمرح  نتـسکش  نیموصعم ] ینعی   ] يدارفا نینچ  زا  اهنیا  عوقو  اریز  دـهاک ؛ یمن  ادـخ  دزن  اهنآ  تلزنم  زا  يزیچ ، نینچ  لثم  و 
َِکبنَذ نِم  َمَّدَقَت  ام  ُهللا  ََکل  َرِفغَِیل  : ) دیامرف یم  دنوادخ  تسا و  نانآ  ةرابرد  ردق  اضق و  مکح  يارجا  ذوفن و  هطساو  هب  هکلب  تسین ؛

.تسا هتفرگ  یشیپ  ناهانگ  عوقو  رب  یهلا  ترفغم  اذل  دزرمایب ) ار  وت  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  ات   ) (1) َرَّخََأت ) ام  َو 

هب  ] ودـب اـما  دـنیوا  یپ  رد  ناـهانگ  تسا و  ظوفحم  ناـهانگ  زا  يو  هکنیا  نآ  دـهد و  یم  ناـشن  موصعم  ةراـبرد  ار  یهجو  هیآ  نیا 
تسا ظوفحم  تبوقع  زا  وا  هکنیا  ای  دنا  هتشاد  هدیشوپ  ناهانگ  زا  ار  وا  دنز و  یمن  رس  وا  زا  یهانگ  سپ  دنـسر ، یمن  هبوت ] ۀطـساو 

 ... دسر یمن  وا  هب  تبوقع  و 

یم دـنوادخ  رذـگرد ! نم  زا  رذـگرد ! نم  زا  اراگدرورپ ! دـیوگ : یم  دـهد و  یم  ماجنا  یهانگ  يا  هدـنب  هدـمآ : تباـث  ثیدـح  رد 
هتشگرب سپس  دنک ، یم  هذخاؤم  هانگ  هب  درذگ و  یم  رد  هانگ  زا  هک  تسه  يراگدرورپ  هک  هتسناد  هدرک و  یهانگ  ما  هدنب  دیامرف :

یمامت سپ  مدـیزرمآ  ار  وت  هک  هدـب  ماجنا  یهاوخ  یم  هچ  ره  دـیامرف : یم  موس  رد  ای  مراهچ  ۀـبترم  رد  هکنیا  ات  تسا  هدرک  هانگ  و 
(2) دنادرگ . ...  یم  حابم  شیارب  دوب  هدرک  عونمم  يو  رب  هک  ار  هچنآ 

406 ص :

هیآ 2. حتف ، هروس  - 1
.230 ص 238 -  ییحی ، ینامثع  قیقحت  يدلج ،)  14  ) ج 9 هیکم ، تاحوتف  - 2
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ندش رو  هطوغ  ناهانگ و  باکترا  رد  هدنب  هب  ندیشخب  تأرج  زج  يرکفت  هدیقع و  نینچ  هک  تسا  راکشآ  یتریـصب  بحاص  ره  رب 
كاپ و تافرخزم  هنوگنیا  زا  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  ینارون  بتکم  درادن و  يرگید  ةرمث  نوگانوگ  دـسافم  رد 

.تسا هزنم 

دوش و یم  بکترم  ار  هانگ  دوخ  رایتخا  اب  هدـنب  هک  تسا  هدـش  حرطم  حوضو  هب  مالـسلا  مهیلع  تراهط  نادـناخ  ینارون  بتکم  رد 
.تسا هدومنن  اضق  ریدقت و  هدنب  رب  ار  هانگ  دنوادخ  زگره 

ناسنا میرک  نآرق  تایآ  زا  هیآ  اهدص  رد  يو  هک  یتروص  رد  ناگدنب  ناهانگ  هب  تسا  یـضار  دنوادخ  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ 
!! تسا هتشاد  زاب  ناهانگ  باکترا  زا  تدش  هب  ار  اه 

یحالطـصا هانگ  لاعتم  دنوادخ  دوصقم  ناگرزب ، ریـسافت  ثیداحا و  قبط  تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  ناربمایپ  هب  هانگ  هک  یتایآ  رد  و 
.دشاب یم  درادن  تافانم  ءایبنا  تمصع  اب  هک  يرگید  ياهزیچ  ای  یلوا  كرت  هکلب  تسین ،

دناد یم  رت  نییاپ  هثالث  يافلخ  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ماقم  یبرع  نبا  . 2

: دیوگ یم  یبرع  نبا 

هک یتـقو  مدـید ، شرع  رد  ار  رکبوـبا  تسا و  ناـمثع  رمع و  رکبوـبا و  زا  رت  نییاـپ  مالـسلا ] هیلع   ] یلع ۀـبترم  جارعم  رد  هـک  مدـید 
اهنآ زا  وت  مدـید  نم  هکنآ  لاح  يرترب ، ناشیا  زا  هک  يدرک  یم  اـعدا  اـیند  رد  وت  هنوگچ  هک  متفگ  مالـسلا ] هیلع   ] یلع هب  متـشگرب 

(1) يرت !؟ نییاپ 

زا تسا و  هدرکن  كرد  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  انالوم  تمظع  زا  يا  هرذ  دیوگب  نخس  هنوگنیا  هک  یسک  تسا  حضاو  رپ 
مالسلا هیلع  یلع  ماما  تاماقم  راکنا  اب  یبرع  نبا  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  ملع  ةزاورد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  اجنآ 

.تسا هدومن  دودسم  دوخ  يوس  هب  ار  تفرعم  ياه  باب  مامت 

شیوخ تمظع  ماقم و  رد  یبرع  نبا  ياعدا  . 3

، تسا هدز  مد  دوخ  ماقم  نأش و  تلالج  زا  ناوارف  دوخ ، راثآ  اه و  هتشون  رد  یبرع  نبا 

407 ص :

.یبرع نبا  زا  لقن  هب  ص 371 و 378  ج 13 ، ییوخ ،) همالع   ) هعاربلا جاهنم  - 1
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.تسا (1) هدومن  هدهاشم  ار  اه  نامسآ  رارسا  هدش و  هدرب  نامسآ  هب  راب  هن  هک  تسا  یعدم  يو  هنومن  يارب 

.دراد (2) ار  ربمایپ  رب  لضف  يرترب و  ياعدا  وا  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  یبرع  نبا  نخس  زا  دیوگ : یم  یلماع  رح  خیش 

: دیوگ یم  دناد و  یم  ملاع  نکر  ار  دوخ  یبرع  نبا 

.دوب (3) هدش  انب  اهنآ  رب  ناسنا  ناهج و  ةرکیپ  هک  میدوب  ینکر ] راهچ  نآ   ] ام

.تسا هدش  راکشآ  وا  رب  قیاقح  هک  دنک  یم  اعدا  دروم  اه  هد  رد  دنک و  یم  یفرعم  ءایلوا  متاخ  ار  دوخ  تاحوتف  باتک  رد  وا 

يو رب  هک  يروتسد  اب  ار  باتک  نیا  يو  هک  دروآ  یم  نآ  رد  دزادرپ و  یم  ییاتـسدوخ  هب  ناوارف  برغم ، ءاقنع  باتک  رد  یبرع  نبا 
: دیوگ یم  هکنیا  ات  تسا  هدش  ماجنا  در  نتفرگ و  زا  دعب  زین  نآ  يراذگمان  تسا و  هتشون  هدمآ ،

 ... . تسا نیمالا  حور  ياه  هتخومآ  زا  یگمه  میا ، هدرک  راکشآ  ریصب  درف  مشچ  ربارب  رد  هک  ار  هچنآ  همه 

.تسا (4) هدرک  راکشآ  شناگدنب  يارب  يو  تسد  هب  تسا و  هداتسرف  ورف  يو  يارب  ادخ  ار  برغم  ءاقنع  باتک  هک  دروآ  یم  زین  و 

: تسادخ ماهلا  ًامامت  تسا و  هتشون  ادخ  رما  هب  ار  تاحوتف  هک  تسا  یعدم  یبرع  نبا 

ۀمه دنوادخ  میدرکن ، یتلاخد  نآ  رد  دوخ  لقع  يأر و  هب  ام  تسا و  هداد  بیترت  نینچ  ام  تسد  هب  ار ] باتک  نیا   ] یلاعت دـنوادخ 
نذا قیرط  زا  زج  نم  .تسا  یهلا  روطـسم  باتک  ملاع  سپ  دنک ، یم  الما  اه  بلق  رب  ماهلا  اب  دسیون ، یم  دوجو  رد  ملاع  هک  ار  هچنآ 

صخشم میارب  هک  ینازیم  نامه  رد  میوگ و  یمن  نخس  هزاجا  و 

408 ص :

.یبرع نبا  لئاسر  نمض  رد  لاس 1376 ق ، پاچ  يرسالا ، ماقم  یلا  ءارسالا  - 1
ص 169. هیرشع ، انثالا  - 2

ص 110. ج 1 ، تاحوتفلا ، - 3
ص 17 و 20 و 21. هثلاثلا ،) هعومجملا  ، ) یبرع نبا  لئاسر  هعومجم  - 4
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(1) میور ...  یمن  نینمؤم  ریاس  هار  هب  نآ  رد  ام  تسین و  نارگید  تافیلأت  لثم  ام  تافیلأت  ریاس  فیلأت و  نیا  .منک  یم  فقوت  هدش 

.تسا لسرم  ناربمایپ  صوصخم  طقف  اعدا  نیا  هک  تسا  حضاو  یتریصب  بحاص  ره  رب 

.دنیبب ار  دوخ  رس  تشپ  دناوت  یم  هک  تسا  یعدم  دنک و  یم  یفرعم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثراو  ار  دوخ  یبرع  نبا  . 4

(2)

هجرف یلاعت  هللا  لّجع  رـصع -  ماما  ترـضح  نونکا  مه  یبرع و  نبا  نامز  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثراو  کش  نودب 
.درک یمن  ار  اعدا  نیا  دوب  هعیش  یبرع  نبا  رگا  دشاب و  یم  فیرشلا - 

دنز یم  جوم  یبرع  نبا  ۀنیس  رد  یهلا  تفرعم  يایرد  . 5

: دیوگ یم  يو 

 - ادخ هب  دنگوس  هک -  ییاج  ات  درک  يراج  مبلق  رد  ار  نآ  ياهایرد  دوشگ و  مبلق  رب  ار  تمکح  باب  یلاعت  دنوادخ  مدید  هاگنآ  و 
.تفر (3) الاب  نآ  جاوما  تفرگ و  ندیزو  نآ  رب  دیدش  ياهداب  هک  هاگنآ  متسیرگن  یم  ایرد  نیا  ةرتسگ  هب  متشاد  نم 

مهیلع تراهط  نادناخ  میقتسم  قیرط  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  يارب  همه  تسا و  ناوارف  نتـشیوخ  یملع  تاماقم  رد  هیفوص  نانخس 
.دنهد قوس  شیوخ  تمس  هب  دنراد و  زاب  مالسلا 

دناد یم  عورشم  ياه  تنس  ار  اه  تعدب  یبرع  نبا  . 6

: دیوگ یم 

رد ار  شتما  هداد و  ماجنا  دوخ  ار  ای آ « هدومن  قیوشت  اهنآ  رب  هداد و  روتسد  نادب  لوسر  هک  یتنس  دنا : مسق  ود  رب  اه ] تنس   ] اهنآ و 
، تسا هدرک  ریخم  نآ  ماجنا 

409 ص :

ص 264 و 265. ج 1 ، تاحوتفلا ، - 1
ص 361 و 268. يدلج ،)  14 ، ) ج 7 تاحوتفلا ، - 2

ص 123. هثلاثلا ، ۀعومجملا  یبرع ، نبا  لئاسر  عومجم  - 3
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.تسوا (1) يارب  نآ  هب  هدننک  لمع  رجا  نآ و  رجا  هک  هدومن  يوریپ  نآ  رد  تسا و  هدرک  عادبا  تما  زا  یکی  هک  یتنس  و 

: دیوگ یم  دناد و  یم  عورشم  ار  تسا  عورشم  ریغ  هعیش  ياملع  عیمج  دزن  رد  هک  ار  ناسحتسا  يو  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و 

ءاهقف دزن  هک  تسا  یناسحتسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  دنتسه  وکین  عیارش  نامه  هک  ییاه  تنـس  هلمج  زا  اما 
تمذـم ار  وا  نخـس  نیا  ءاهقف  اما  تسا ؛ هدرک  عضو  ار  یمکح  عقاو  رد  دزرو  ناسحتـسا  سک  ره  هتفگ : هللا  همحر  یعفاش  و  تسا ،

 ... دیمهفن ار  نآ  یسک  هک  تفگ  نخس  عورشم  یتقیقح  زا  هنع  هللا  یضر  وا  هک  یلاح  رد  دنا  هدرک 

: دیوگ یم  هکنیا  ات 

زا اتفگـش  تسا و  هدرک  عضو  ار  یعرـش  یمکح  عـقاو  رد  دـهن -  ناـینب  ار  هنـسح  وـکین و  یتنـس  ینعی  دزرو -  ناسحتـسا  سک  ره 
.دنمهفب (2) دنتسناوتن  نایب  نیا  رد  ار  یعفاش  نخس  هک  نامدرم 

دناد یم  لداع  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ۀباحص  مامت  یبرع  نبا  . 7

اهنآ رب  ناشلامعا  زا  ییچ  رد  ناوت  یمن  هکنیا  تسا و  هباحص  یمامت  تلادع  رب  مکح  دنراد  رارـصا  نآ  رب  تنـس  لها  هک  يروما  زا 
نارازه دیامن و  زاغآ  ار  گنج  دزادـنا و  هار  هب  رکـشل  دـیامن و  جورخ  شیوخ  نامز  ماما  رب  ناشیا  زا  یـسک  هچ  رگا  تفرگ ، هدرخ 

هب اهنیا  یمامت  یبرع  نبا  هاگدید  رد  دـنتخادنا ) هار  هب  ار  لمج  گنج  هنتف  هک  هشیاع  ریبز و  هحلط و  دـننام   ) .دـهد نتـشک  هب  ار  رفن 
: دیوگ یم  يو  دنلداع ؛ دنا و  هدرک  لمع  دوخ  یصخش  داهتجا 

رگید یخرب  رب  یخرب  هچ  رگا  تفرگ  بیع  اهنآ  رب  ناوت  یمن  دشاب و  یـضار  اهنآ  زا  ادخ  تسوکین ، هباحـص )  ) ناشیدب نامگ  سپ 
هب طوبرم  نیا  دنناسر ، رازآ  بیسآ و 

410 ص :

ص 389. ج 3 ، تاحوتفلا ، - 1
ص 491 و 492. ج 13 ، تاحوتفلا ، - 2
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زا دـنا و  هدوب  داهتجا  ملع و  لها  اهنآ  هک  ارچ  مییامن  قمعت  مینک و  تلاخد  اهنآ  نایم  ةرجاشم  رد  میرادـن  قح  اـم  تساـهنآ و  دوخ 
.تسردان (1) هچ  دشاب  تسرد  هچ  دنروجأم  دهدب  داهتجا  باب  زا  هک  یمکح  ره  رد  اهنآ  و  کیدزن ؛ ربمایپ  هب  ینامز  رظن 

زا همه  دـندرک  اه  تیانج  دنداتـسیا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تموکح  ربارب  رد  هک  هیواـعم  ریبز و  هحلط و  یبرع  نبا  هاگدـید  قبط 
: دومرف شیوخ  ررکم  نانخـس  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دـنروجأم ! یگمه  تسا و  هدوب  ناشداهتجا  باب 

ماما ینعی  قح  ربارب  رد  هک  یناسک  نآ  تسناد  یم  دوبن  هثالث  يافلخ  ۀتسبلد  یبرع  نبا  رگا  .تسا و  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع 
! ناروجأم هن  دننافرحنم  ناهارمگ و  یگلمج  دنداتسیا  مالسلا  هیلع  یلع 

! نیخیش هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  انالوم  نانخس  نداد  تبسن  . 8

: دیوگ یم  لاثم  يارب  دهد  یم  تبسن  نارگید  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نخس  دراوم  زا  يرایسب  رد  یبرع  نبا 

مدیدن ار  يزیچ  تفگ : هنع  هللا  یـضر  قوراف  مدید و  نآ  زا  لبق  ار  ادـخ  هکنآ  رگم  مدـیدن  ار  يزیچ  تفگ : هنع  هللا  یـضر  قیدـص 
.مدید (2) نآ  زا  دعب  ار  ادخ  هکنآ  رگم  مدیدن  ار  يزیچ  هک  هدش  تیاور  هنع  هللا  یضر  نامثع  زا  مدید و  نآ  اب  ار  ادخ  هکنآ  رگم 

: هک دهد  یم  تبسن  باطخ  نب  رمع  هب  ار  نخس  نیا  رگید  ياج  رد  و 

.ددرگ (3) یمن  هدوزفا  نم  نیقی  رب  دور  رانک  هدرپ  رگا 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  نخس  نیا  هکنیا  اب 

ار بصاغ  يافلخ  نأش  دیامن و  نامتک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  بقانم  هک  تسا  نیا  نیغورد  تاباستنا  هنوگنیا  زا  یبرع  نبا  فده 
ثیداحا تاحوتف ، رد  هک  نانچمه  درب ؛ الاب 

411 ص :

ص 458 و 459. يدلج ،) 14  ) ج 7 تاحوتفلا ، - 1
ص 128. ج 9 ، ص 451 ، ج 8 ، ص 234 ، ج 6 ، تاحوتفلا ، - 2

ص 205. یلوالا ، هعومجملا  یبرع ، نبا  لئاسر  هعومجم  - 3
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رد هک  مالـسلا -  هیلع  یلع  ماما  بقانم  نیرت  نشور  رگید  فرط  زا  دـنک و  یم  لقن  هثالث  يافلخ  تمظع  ماـقم و  رد  یناوارف  یلعج 
.دنک یمن  لقن  ار  نآ  زا  يدحا  دیامن و  یم  نامتک  ار  تسا -  هدمآ  روفو  هب  تنس  لها  عبانم 

تنس لها  ییاور  بتک  رابتعا  . 9

دنک یم  دییأت  رکذ و  ار  هریرهوبا  ثیداحا  يددعتم  دراوم  رد  دناد و  یم  ربتعم  ار  دنا  هدرک  تیاور  يو  لاثما  يراخب و  ار  هچنآ  يو 
.دنک (1) یم  یفرعم  هقث  ار  يو  و 

نادناخ نانمشد  زا  زین  هریرهوبا  تسا و  ناوارف  تنس  لها  بتک  ریاس  يراخب و  حیحص  رد  یلعج  ثیداحا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
.دشاب یم  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و 

باتک هب  يا  هراـشا  چـیه  يو  هدـش و  هدروآ  تنـس  لـها  بتک  زا  ناـنآ  یگمه  تسا ، ثیداـحا  زا  رپ  هک  یبرع  نبا  هیکم  تاـحوتف 
.دنک یمن  هعیش  رگید  بتک  ای  یفاکلا و 

دناد یم  بحتسم  ار  اروشاع  زور  ةزور  یبرع  نبا  . 10

.دراد (2) رارصا  نآ  ربارب  دنچ  يدراوم  رد  تسا و  هدومن  ار  اروشاع  ةزور  بابحتسا  رب  مکح  یبرع  نبا 

اریز دـنا ؛ هتـسناد  هورکم  ار  نآ  دـنا و  هدرکن  شرافـس  ار  اروشاع  زور  رد  هزور  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
.دندوب هدرک  رذن  هزور  شنارای  نادنزرف و  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لتق  يارب  اروشاع  زور  رد  نایدیزی 

دناد یم  زیاج  ار  قاطیالام  فیلکت  یبرع  نبا  . 11

لقن هدـهاشم و  تروص  هب  ار  نیا  وا  هک  دـنک  یم  اعدا  تسا و  زیاج  یلقع  رظن  زا  لمحت  لباق  ریغ  فیلکت  هک  دـیوگ  یم  یبرع  نبا 
.تسا (3) هدید 

412 ص :

ص 152. يدلج ، 14 ج 2 ، تاحوتفلا ، - 1
 ... 303 و ، 300 ، 233 ص 202 ، ج 9 ، تاحوتفلا ، - 2

ص 183. ج 1 ، تاحوتفلا ، - 3
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ناوت و قوف  هن  تسوا  تردـق  ناوت و  ةزادـنا  هب  دـنک  یم  فیلکت  ار  هدـنب  دـنوادخ  هچنآ  هک  تسا  راکـشآ  ملاع  ریغ  ملاـع و  ره  رب 
شناگدنب رب  ندومن  ملظ  زا  لاعتم  دنوادخ  تسا و  هدومن  ملظ  يو  رب  دنک  فیلکت  شناوت  قوف  ار  هدنب  دنوادخ  رگا  و  يو ؛ تردـق 

.تسا هزنم  كاپ و 

! تسا یقیقح  کلام  وا  هک  ارچ  داد  تبـسن  ادـخ  هب  ار  نآ  ناوت  یم  تسین و  ملظ  هانگ  یب  تازاـجم  هک  تسا  یعدـم  نینچمه  يو 
(1)

دناد یم  یعرش  طقف  ار  حبق  نسح و  يو 

.دناد (2) یم  یعرش  طقف  ار  نآ  هکلب  دناد  یمن  یلقع  ار  لاعفا  حبق  نسح و  یبرع  نبا 

ار اهراک  هک  يزیچ  اهنت  دـب ! هن  دـنبوخ و  هن  دوخ  يدوخ  هب  لاـعفا  هک  تسا  نآ  دوصقم  تسا و  تنـس  لـها  زا  هرعاـشا  هدـیقع  نیا 
.تسادخ مکح  دنک  یم  دب  ای  بوخ 

دـب و تسا  هدرک  یهن  لاعفا  نیا  زا  دـنوادخ  نوچ  اما  تسین ؛ دـب  دوخ  يدوخ  هب  يراوخ  بارـش  ای  يدزد  ای  انز  لعف  لاثم  ناونع  هب 
.تسا هدرک  یهن  نآ  زا  دنوادخ  نوچ  تسا  مارح  انز  نیاربانب  .دنوش  یم  مارح 

نیا رد  دنشاب و  یم  دنسپان  حیبق و  زین  دوخ  يدوخ  هب  انز  نوچ  یلاعفا  هک  انعم  نیا  هب  دناد  یم  یلقع  ار  لاعفا  حبق  نسح و  هعیش  اما 
هدرک مارح  دـنوادخ  ار  هچنآ  ره  نیارباـنب  تسا ؛ هدرک  مارح  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  نیمه  رطاـخ  هب  دراد و  رارق  هدـسفم  لاـعفا 

نیا حبق  هجوتم  لقع  دوبن  زین  انز  يدزد و  تمرح  رب  ادـخ  مکح  رگا  تسا و  دوجوم  لعف  نآ  رد  هک  تسا  يدـسافم  رطاخ  هب  تسا 
.تسا دوجوم  لعف  نآ  رد  هک  تسا  یتحلصم  رطاخ  هب  تسا  هدومن  رما  نآ  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  زین  و  تشگ ؛ یم  لاعفا 

: دننام دوش  یم  راب  دنادب ) یعرش  ار  حبق  نسح و  هک  یسک   ) هدیقع نیا  رب  یناوارف  دسافم 

دنوادخ رب  ملظ  نتسناد  اور  . 1

413 ص :

.نامه - 1
ص 183. ج 1 ، تاحوتفلا ، - 2
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.دنوادخ رب  غورد  نتسناد  زاجم  . 2

.تسین دراو  نآ  رب  یلاکشا  دنک  منهج  دراو  ار  نابوخ  دنک و  تشهب  دراو  ار  نامرجم  دنوادخ  رگا  . 3

.تسین نآ  رب  يداریا  دنک و  لودع  دوخ  ةدعو  لوق و  زا  دناوت  یم  دنوادخ  . 4

.درادن یلاکشا  توبن  نیغورد  نایعدم  رب  هزجعم  ۀئارا  . 5

.دریگ یم  تأشن  داقتعا  نیا  زا  هک  يرگید  دسافم  و 

نیلقث رتاوتم  ثیدح  فیرحت  . 13

ینارون ثیدح  دنا  هدومن  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رتاوتم  تروص  هب  ار  نآ  ینس  هعیش و  هک  یثیداحا  هلمج  زا 
كاپ و نادناخ  دومرف ، نایب  شیوخ  كرابم  رمع  رخاوا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ینارون  ثیدـح  نیا  .تسا  نیلقث 
هب هک  ینامز  ات  تما  دومرف : زین  دومن و  یفرعم  تمایق  زور  ات  دوخ  تما  يارب  راگدای  نیشناج و  ود  نآرق ، رانک  رد  ار  شیوخ  رهطم 

لها ۀتس  حاحص  رد  دوش  هتفگ  هک  سب  نیمه  تنس  لها  عبانم  رد  ثیدح  نیا  رابتعا  رد  .دش  دهاوخن  هارمگ  دنیوج  کسمت  ود  ره 
.تسا هدمآ  يراخب ، حیحص  زج  هب  تنس 

مهیلع تراهط  تمـصع و  نادـناخ  زا  ار  اـه  هصرع  ماـمت  رد  مالـسا  تما  يارچ  نوچ و  یب  تیعبت  قوف ، ثیدـح  حیرـص  نومـضم 
هک دـنک  یم  تیاور  يا  هنوگ  هب  ار  نیلقث  ثیدـح  یبرع  نبا  اما  دـنک ؛ یم  مامت  تما  مامت  رب  ار  تجح  دـیامن و  یم  حرطم  مالـسلا 
رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـیوگ : یم  يو  دـنا ، هدـیدرگ  فذـح  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها 

: دومرف دناوخ و  هبطخ  عادولا ] هجح  رد   ] تافرع يارحص 

نم زا  امـش  تسادخ و  باتک  نآ  دیوش و  یمن  هارمگ  زگره  دییوج  کسمت  نآ  هب  رگا  هک  مداهن  اج  هب  ار  يزیچ  امـش  نایم  رد  نم 
(1) يدرک ...  غالبا  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  دنتفگ : دییوگ ؟ یم  هچ  سپ  دیسرپ ، یم 

414 ص :

ص 213. يدلج ، 14 ج 10 ، تاحوتفلا ، - 1
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هنوگنیا ار  نآ  عیـشت  اب  شدانع  رطاخ  هب  اما  تسا ؛ هدرک  هدهاشم  اهراب  تنـس  لها  عبانم  رد  ار  نیلقث  ثیدح  یبرع  نبا  دیدرت  نودب 
.تسا هدومن  فیرحت 

مالسلا اهیلع  ارهز  ۀمطاف  ترضح  ملاع  ود  يوناب  هب  میقتسم  ریغ  تناها  . 14

نانز رورـس  هک  تسا  هدـمآ  دـنا -  هدرک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ینـس -  هعیـش و  هک  رتاوتم -  تایاور  رد 
ناهج نانز  نایم  زا  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  زین  تسا و  مالسلا  اهیلع  يربک  ۀقیدص  ترضح  ملاع -  ود  يوناب  نانآ  نیرترب  ناهج و 
قیاقح فیرحت  هب  تسد  زاب  یبرع  نبا  اما  مالسلا ؛ اهیلع  ارهز  ترضح  هجیدخ و  میرم ، نوعرف ) رسمه   ) هیسآ دیزگرب : ار  نز  راهچ 

: دیوگ یم  دنز و  یم 

هدیسرن لامک  هب  هیسآ  میرم و  زج  نانز  زا  دنا و  هدیسر  لامک  هب  يرایسب  هک  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیمه  يارب  و 
.دنا (1)

نارمع و رتخد  میرم  ناشیا  هلمج  زا  دشاب و  یم  زین  نانز  رد  هک  تسا  هدومرف  هتفگ و  لامک  دروم  رد  هک  نانچمه  دـیوگ : یم  زین  و 
.تسا (2) هتخاس  صخشم  ار  نوعرف  نز  هیسآ 

: دیوگ یم  و 

.تسا (3) هداد  یهاوگ  هیسآ  میرم و  لامک  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و 

اهیلع يربک  ۀجیدخ  ترضح  مان  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  تیناقح  هب  تفلاخم  زاربا  يارب  یبرع  نبا  هنوگنیا  يرآ ،
.دیامن یم  فذح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینارون  ثیدح  زا  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالسلا و 

415 ص :

ص 261. ج 12 ، تاحوتفلا ، - 1

ص 583. ج 13 ، تاحوتفلا ، - 2
ص 349. ج 10 ، نامه ، - 3

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 448 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_415_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_415_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_415_3
http://www.ghaemiyeh.com
www.ebnearabi.com


416 ص :
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یبرع نبا  نافلاخم  - 36

هراشا

یبرع نبا  یفارحنا  دیاقع  اب  هلباقم  تفلاخم و  هب  دنا -  هدوب  یمالـسا  بان  فراعم  دـیحوت و  نارادـساپ  هک  عیـشت -  هتـسراو  ياملع 
: مینک یم  هدنسب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  دیاقع  ناراد  زرم  نیا  زا  نت  هس  رکذ  هب  ینایاپ  تمسق  نیا  رد  .دنتساخرب 

هللا همحر  یلیبدرا  سدقم  - 1

هدوب دوخ  نامز  حـلاص  روهـشم و  ناملکتم  ناهیقف و  زا  يو  .تسا  یبرع  نبا  ناـفلاخم  زا  یکی  .ق.ه  يافوتم 993  یلیبدرا ، سدقم 
هفیذح  » باتک .تسا  هدمآ  یم  باسح  هب  یبرع  نبا  ناگدننک  نعط  هرمز  رد  نایفوص و  فوصت و  تخس  رس  نافلاخم  وزج  تسا و 

.دشاب یم  موق  نیا  حیبقت  يواح  رسارس  تسا و  فوصت  لها  تمذم  زا  نوحشم  هللا  همحر  یلیبدا  هعیشلا »

: تسا هدمآ  نینچ  باتک  نیا  رد 

ود نیا  زا  یکی  رب  دـنا ، هدرک  ترهـش  هک  جـالح  روصنم  نب  نیـسح  یماطـسب و  دـیزیاب  دـننام  هیفوص  نیمدـقتم  هک  تسناد  دـیاب  و 
نیا دیفم و  خیش  دننام  هعیـش ، ياملع  رثکا  دنا ، هتـشاد  هورگ  نیا  هک  يدساف  داقتعا  ببـس  هب  .دنا  هدوب  هیداحتا -  هیلولح ، بهذم - 

هاوخ هیلولح و  هاوخ  ار  هلاض  هفیاط  ود  نیا  هیوباب  نبا  هیولوق و 
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زا یـضعب  .تشذـگ و  هک  نانچ  دـنا ، بصاون  زا  هک  دـنا  تالغ  هفیاـط  زا  ناـشیا  هک  تسا  نیقی  دـنا و  هدرمـش  تـالغ  زا  هیداـحتا ،
تدحو هب  هدینارذگ ، ناشیا  زا  ار  هقدنز  رفک و  یناشاک  قازرلادبع  یفـسن و  زیزع  خیـش  یبرع و  نیدلا  یحم  لثم  هیداحتا  نیرخأتم 

.ًاریبک ًاّولع  نودحلملا  لوقی  اّمع  هللا  یلاعت  تسادخ ، يدوجوم  ره  هک  دنا  هتفگ  دنا و  هدش  لئاق  دوجو 

لوق رب  نوچ  دـندش و  لوغـشم  هفـسالف  بتک  هعلاطم  هب  هک  دوب  نآ  رفک  رد  ناشیا  نایغط  يداـمن و  ببـس  هک  تسناد  دـیاب  ًاـضیا  و 
نآ تهج  زا  دندرک و  رایتخا  ار  وا  راعـش  یهار ) یب  یهارمگ و   ) تیاوغ راتفگ  تلالـض ، تیاغ  زا  دنتفای  عالطا  وا  عابتا  نوطالفا و 

شدوجو تدحو  و  هدیناشوپ ، رگید  سابل  ار  ینعم  نیا  دنا ، هفسالف  هحیبق  تاداقتعا  تالاقم و  نادزد  ناشیا  هک  دربن  یپ  یـسک  هک 
رایسب تضایر  نودب  دیآ و  یمن  رد  نایب  هب  ینعم  نیا  هک  دنتفگ  سیبلت  يور  زا  دندیـسرپ  ناشیا  زا  ار  نآ  يانعم  نوچ  دندرک و  مان 

عیاض رایسب  تاقوا  باب  نآ  رد  ناهیفس  زا  یعمج  دنا و  هتخاس  نادرگرـس  ار  ناقمحا  دیـسر و  ناوت  یمن  نآ  هب  لماک  ریپ  تمدخ  و 
.دندرک (1) لیوأت  ار  میظع  رفک  نآ  دندیناود و  باب  نآ  رد  اهرکف  دندرک و 

یلماع ّرح  خیش  همالع  - 2

يو .تسا  هعیشلا » لئاسو   » گنس نارگ  باتک  بحاص  عیشت و  رخافم  زا  يو  .تسا  .ق.ه  يافوتم 1104  یلماع  ّرح  نسح  نب  دمحم 
هّیرـشع ینثإلا  هلاسر   » مان هب  هیفوص  دیاقع  در  رد  یباتک  دشاب ، یم  گرزب  تسدربز و  یملکتم  ماقم و  یلاع  یثدحم  هیقف و  مه  هک 
دودرم ار  فوصت  لـها  دـیاقع  اـه و  هزومآ  ییاور ، یلقع و  نوگاـنوگ  لـیالد  اـب  يو  باـتک  نیا  رد  دراد ؛ هّیفوـصلا » یلع  ّدرلا  یف 

: دسیون یم  هتسناد و  دساف  ار  وا  دیاقع  هتخادرپ و  یبرع  نبا  حیبقت  هب  تدش  هب  باتک  نیا  رد  يو  .تسا  هتسناد 

یبرع نب  نیدلا  یحم  دنا  هدروخ  ار  يو  بیرف  نایفوص  هک  یناسک  زا  رگید  یکی 
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ام هب  يو  زا  هک  يدنـسپان  تشز و  نانخـس  هب  هجوت  اـب  نونکا  تسا و  رت  تشز  بتارم  هب  هکلب  یلازغ ؛ دـننام  زین  وا  تیعـضو  .تسا 
: میرمش یم  رب  ار  نآ  زا  دروم  هدزاود  هدیسر ،

رد ریس  یگنوگچ  تسا و  هدش  هداد  ریـس  نامـسآ  هب  راب  ُهن  هک  هدش  یعدم  ینالوط  ینانخـس  رد  تاحوتف »  » دوخ باتک  رد  يو  - 1
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رب  يرترب  تیزم و  یعدم  يو  هک  دیآ  یم  رب  نآ  زا  دروخ و  یم  مشچ  هب  شنخس  رد  اه  نامـسآ 

.تسا هجوت  روخ  رد  هک  هدش  ملس 

راهظا هدرک ، هدـهاشم  ار  ناربمایپ  زا  یکی  ینامـسآ  ره  رد  اه  نامـسآ  هب  نتفر  ریـسم  رد  هک  نیا  ناـیب  زا  سپ  باـتک  نیا  رد  وا  - 2
هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هاگیاج  زا  رتالاب  يو  ياعدا  هب  رکبوبا  هاگیاج  هبتر و  ناس  نیدب  .تسا  هدید  شرع  رب  ار  رکبوبا  هک  هتشاد 

؟ دریذپب وا  زا  ار  نانخس  نیا  دناوت  یم  ناملسم  درف  کی  هنوگچ  .تسا  ملس  هلآ و  و 

ترـضح تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يالما  هب  باتک  نیا  هک  هدش  یعدم  مکحلا » صوصف   » باتک رد  يو  - 3
هب مکح  نیقی  مزج و  ای  دـشاب  هتـشاد  تیعقاو  ینخـس  نینچ  هک  یتروص  رد  دراگنب ، ار  باتک  نآ  تاراـبع  ًاـنیع  اـت  داد  ناـمرف  ودـب 

.دوب دهاوخ  بترتم  نآ  رب  یناوارف  دسافم  دوش و  یم  يو  ياعدا  نالطب 

مان مسا  نیدب  ار  يو  دوب ، هدید  هک  ییایؤر  ببس  هب  دیمان و  تیالو » متاخ   » ار نتـشیوخ  يو  هک  تسا  فورعم  هدش و  لقن  وا  زا  - 4
نیا تسا و  غورد  نیقی  مزج و  اب  اعدا  نیا  تسا و  هتفریذپ  نایاپ  نم  دوجو  اب  تیالو  تفگ : یم  هراومه  وا  هک  يا  هنوگ  هب  .دـنداهن 

.دنراد تیالو  ياعدا  هک  دنهد  یم  لیکشت  اه  یفوص  رتشیب  ار  دارفا 

ياعدا اهنآ  زا  دـناد و  یم  لاحم  ار  اهنآ  درخ  لقع و  دـنا و  غورد  ًاعطق  هک  تسا  هدرک  لقن  یتاـیاور  تاـحوتف »  » باـتک رد  يو  - 5
.تسا رادیدپ  غورد  ارتفا و  تمهت و  رب  یخاتسگ  بیغ و  ملع  نتسناد 

لها تبحم  یتسود و  رد  نانآ  .تسا  هداد  بیرف  ار  هیماما  هعیـش  هژیو  هب  نایعیـش  همه  ناطیـش  دیوگ : یم  هدـش  دای  باتک  رد  وا  - 6
رادنپ نیا  هب  هتفرگ و  رارق  اهنآ  مشخ  دروم  هباحـص ، زا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  هداهن ، رتارف  اپ  دوخ  زرم  دح و  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب 

.دنا هتخادرپ  هباحص  زا  هتسد  نیا  يازسان  ّبس و  هب  دنادنسرخ ، راک  نیا  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک 
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هب زین  ار  نارگید  هتـشگ و  فرحنم  تسار  هار  زا  هـک  دـنا  یناـسک  هـلمج  زا  ناـنآ  تـسا : هـتفگ  یماـما  هدزاود  هعیـش  دروـم  رد  - 7
.تسا هدنب  ار  ام  میتسه  نآ  نایب  ددصرد  هک  یعوضوم  اب  طابترا  رد  نخس  نیمه  دنا و  هدناشک  یهارمگ 

زا یکی  لداع و  بهذـم و  یعفاش  یکی  نت : ود  هب  لداع  بهذـم و  یعفاش  يدرف  دـیوگ : یم  هدـش  دای  باـتک  باـب 73  رد  يو  - 8
هک تسادـخ  نم و  نایم  هناـشن  نیا  منیب و  یم  كوخ  لکـش  هب  ار  امـش  نم  تفگ : ود  نآ  هب  دروخرب و  هعیـش )  ) تعجر نارادـفرط 

( هعیش  ) یضفار بهاذم  زا  هدرک و  هبوت  نطاب  رد  نخس  نیا  ندینش  اب  ود  نآ  .دهد  یم  ناشن  نم  هب  تروص  نیا  رد  ار  هعیش  یضفار 
زا هدرک و  رارقا  نادـب  زین  ود  نآ  .مدـید  ناـسنا  تروص  هب  ار  امـش  دـیتشگرب  دـیدرک و  هبوت  هک  نوـنکا  تفگ : درم  نآ  .دنتـشگ  رب 

.دندش هدز  تفگش  درم  نآ  نخس 

سپ هدومن و  رایتخا  ینیزگ  تولخ  دروخب  ییاذـغ  هک  نآ  یب  هام  ُهن  تدـم  هک  هدرک  لقن  یبرع  نبا  زا  صوصف »  » باتک حراـش  - 9
ودب .تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  تیالو  متاخ  هک  دـش  هداد  هدژم  ودـب  دوش و  جراخ  اج  نآ  زا  تفای  روتـسد  نآ  زا 

رب لیلد  تشاد ، رارق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فتک  ود  نیب  هک  يا  هناشن  تمـالع و  هک  تسا  نیا  امـش  لـیلد  دـش : هتفگ 
.یتسه تیالو  متاخ  وت  دراد  تلالد  هک  تسامش  فتک  ود  نایم  تمالع  نامه  هدوب و  ترضح  نآ  تیمتاخ 

.تسا (1) غورد  نیقی  مزج و  اب  ینخس  نینچ  دیدرب  یپ  هک  هنوگ  نامه  دوبن و  شیب  ییاعدا  ًافرص  نخس  نیا 

نامز ره  رد  هدوب و  یلاعت  قح  هجوت  دروم  دوش ، یم  هدـیمان  ثوغ »  » هک یبطق  تفگ : هک  هدـش  لقن  وا  زا  حـتاوفلا »  » باتک رد  - 10
یسابع لکوتم  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  هیواعم ، نامثع ، رکبوبا ، تسا و  نطاب  رهاظ و  ياراد  تفالخ  هتفگ : زین  تسا و  یصاخ  صخش 
هدروآ رامـش  هب  گرزب  ياه  تیـصخش  زا  ار  یعفاش  دـندوب و  هدرک  عمج  ار  تفالخ  نطاب  رهاظ و  هک  هدرمـش  یناـسک  هلمج  زا  ار 

.تسا

روط هب  دوخ  تسا و  داضت  رد  هیماما  هعیـش  بهذـم  اب  هک  دـیآ  یم  رب  يو  راـثآ  بتک و  شور و  هار و  رد  یـسررب  قیقحت و  زا  - 11
.تسا نوریب  نایعیش  شور  هار و  زا  لماک 
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همه نیا  اـب  یلو  تشذـگ ؛ یلازغ  دروـم  رد  هک  ناـنچ  .دیـسر  ناوـت  یم  هجیتـن  نیمه  هب  زین  هعیـش  بتک  یـسررب  قـیقحت و  اـب  - 12
.دننک (1) یم  يوریپ  اهنآ  زا  دنا و  نیب  شوخ  ود  نیا  نانخس  هب  نایفوص  هک  دینک  یم  هظحالم 

یناشاک ضیف  نسحم  الم  - 3

رد تسا و  یعیـش  نادنمـشناد  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  هک  يو  .تسا  یبرع  نبا  ناگدـننک  شنزرـس  زا  رگید  یکی  ضیف  نسحم  الم 
رمع رخاوا  رد  اما  دوب ؛ یبرع  نبا  راثآ  ناحراش  ناعفادم و  وزج  اه  لاس  تسا ، تافیلأت  رظن و  بحاص  صصختم و  مولع  زا  يرایـسب 

.تشون باتک  نانآ  در  رد  دش و  مدان  تشگرب و  هیفوص  دیاقع  زا  شیوخ 

: دییامرف هجوت  تسا  یبرع  نبا  نعط  در و  رد  هک  يو  ياه  هتشون  زا  یکی  هب  کنیا 

یم تاحوتف  رد  دـشاب ، یم  ناشتفرعم  لها  ناگرزب  زا  هیفوص و  نایاوشیپ  زا  وا  تسا ؛ یبرع  نب  نیدـلا  یحم  تنـس ، لها  ربکا  خـیش 
.دناسانش یم  نم  هب  متساوخ  یم  ادخ  زا  رگا  و  دناسانشب ، نم  هب  ار  منامز  ماما  هک  متساوخن  ادخ  زا  نم  دیوگ :

421 ص :

رح خیـش  دـنیوگ  یم  یخرب  . 234 صـص 236 -  یلالج ، ساـبع  همجرت  هّیفوصلا » یلع  ّدرلا  یف  هّیرـشع  ینثـإلا   » باـتک همجرت  - 1
رد يو  ياه  تواضق  و  دـنرادن ) یهجوت  لقع  هب  دـننک و  دانتـسا  ثیدـح  هب  طقف  هک  یناسک  ینعی   ) تسا يرابخا  هللا  همحر  یلماع 

هکلب تسین ، رگ » يراـبخا   » هللا همحر  یلماـع  رح  خیـش  موحرم  باوـج : .درادـن  يراـبتعا  هیفوـص  ناـگرزب  رگید  یبرع و  نبا  دروـم 
ار لقع  دشاب و  فیعض  مه  نآ  دانسا  دنچ  ره  دننک  یم  لمع  ثیدح  هب  طقف  نویرابخا »  » .ود نیا  نیب  تسا  قرف  تسا و  ارگرابخا » »

راـبخا یتدـیقع  ثحاـبم  رد  ناـشکالم  ناـیارگرابخا »  » اـما .تسا  تسرداـن  يا  هویـش  نیا  هک  دـنهد  یمن  تلاـخد  دـیاقع  روـما  رد 
هک دننز  یم  رانک  ار  لقع  هن  دنراد و  ثیداحا  رب  دبعت  هن  نانآ  تسا و  ناراوگرزب  نیا  ینارون  میلاعت  ینعی  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم 
يو لاثما  هللا و  همحر  یلماع  رح  خیش  راختفا  .تسا  ناسک  نیا  هلمج  زا  هللا  همحر  یلماع  رح  خیـش  .تسا  حیحـص  ًالماک  هویـش  نیا 

باتک یققحم  رگا  .دراد  هار  شدیاقع  راکفا و  رد  اطخ  هک  يرشب  هن  دنا  مالسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  عبات  دیاقع  رد  هک  تسا  نیا 
يرایسب رد  يو  هک  دنیب  یم  دنک  هعلاطم  ار  هیرشع »...  ینثإلا   » باتک نیمه  لثم  هللا  همحر  یلماع  رح  خیـش  یمالک  يداقتعا و  ياه 

.دنک یم  لالدتسا  یلقع  لیالد  اب  دراوم  زا 
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ثیدـح هکنآ  لاح  دـید  مالـسلا  هیلع  ماما  نتخانـش  زا  زاین  یب  ار  دوخ  هنوگچ  هک  دـیرگنب  دـیریگب و  تربع  تریـصب  ناـبحاص  يا 
، دوب هدینـش  ار  تسا » هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  هک  سک  ره  : » دـیوگ یم  هک  اـملع  همه  نیب  روهـشم 

.درک شیاهر  نادرگرس  مولع  نیمز  رد  ار  وا  ناطیش  ات  تشاذگاو  شدوخ  هب  درک و  هارمگ  لوذخم و  ار  وا  ادخ  هنوگچ  سپ 

چیه رد  قیاقد ، رارسا و  هب  تبسن  مهف  قیاقح و  هنیمز  رد  ریس  زا  شیرادروخرب  تشاد و  هک  يرظن  تقد  ناوارف و  ملع  دوجو  اب  سپ 
اب ییاوسر  ییاه  تفلاخم  شنانخـس  رد  .تفاـین و  تسد  نآ  دودـح  هب  نیقی  متح و  هب  دومیپن و  ار  قیقد  هار  یمالـسا  مولع  زا  کـی 
ار اه  نآ  نانز  دندنخ و  یم  نآ  هب  ناکدوک  هک  ییاه  ضقانت  اه و  تفلاخم  نانچ  نآ  دراد  دوجو  یحـضاو  یلقع  تاضقانت  عرش و 

ناهنپ دننک  عبتت  تادابع  رارـسا  باوبا  صخألاب  تاحوتف و  ًاصوصخ  وا  تافیلأت  رد  هک  نانآ  رب  تقیقح  نیا  .دـنریگ  یم  هرخـسم  هب 
.دنام یمن 

و هتشگ ، شرع  رود  هب  هکنیا  دوهـش و  مشچ  اب  ادخ  اب  یهارمه  دوبعم و  هدهاشم  ادخ و  تخانـش  رد  شا  هدرتسگ  ياهاعدا  اب  سپس 
نایذـه و هناربکتم و  ياه  يزاورپدـنلب  هناـقمحا و  فیخـس و  نانخـس  ياراد  هک  ینیب  یم  یطیارـش  رد  ار  وا  دـیحوت و ...  رد  ياـنف 

.دراد رارق  دنک  یم  هراپ  هراپ  ار  رگج  هک  يروآ  ریحت  ياه  ضیقن  دض و  مهرب و  مهرد و  تفارخ 

شتافینـصت اه و  باـتک  رد  .تسا  رت  تسـس  توبکنع  هنایـشآ  زا  شبلاـطم  یهاـگ  دـیوگ و  یم  میقتـسم  تاـبث و  هب  ینانخـس  هاـگ 
.دیوگب نخس  نآ  هب  دوش  یمن  یضار  یتیعقوم  چیه  رد  یناملـسم  چیه  هک  دراد  دوجو  هزنم  دنوادخ  هب  تبـسن  هنابدا  یب  ياهراتفگ 

رد ایوگ  دنک ، یم  ریحتم  ار  اه  نهذ  هدز و  تشحو  ار  اه  لقع  ناشیرپ و  ار  اه  بلق  هک  راو  هناوید  فرخزم و  یتاملک  نمـض  رد  وا 
اهنآ هک  دـنک  یم  روصت  هدرک و  لوبق  هب  یقلت  دراد و  تقیقح  دـنک  یم  ناـمگ  دـنیب و  یم  ار  یحیبـق  روما  هدرجم  روص  زا  شـسفن 

نودب هدمآ  یم  شرطاخ  هب  هچنآ  و  هدش ، لتخم  یگنـسرگ  تضایر و  تدش  هطـساو  هب  شلقع  دیاش  .تسا  قح  هب  لوصو  تقیقح 
.تسا هدش  یم  يراج  شملق  هب  لمأت 

تنس لها  هیفوص  خیاشم  نیرتگرزب  زا  هک  يرانکشوکلا  نیدلا  یحم  نب  نیدلا  بطق 

422 ص :
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: دیوگ یم  تسا 

وا هک  میناد  یم  تسا  هتـشاد  تفلاخم  عرـش  بحاـص  شور  اـب  شتافـشاکم  تاداـبع و  شور  هک  متفاـی  ار  فشک  لـها  زا  کـی  ره 
نیا هدـیدرگ و  رـشتنم  نیمز  رد  صوصن  بحاـص  صوصف و  بحاـص  زا  شور  نیا  تسا و ...  بوـیعم  شفـشک  مهرد و  شعـضو 
نیا هک  دوش  یم  ادیپ  ملع  ام  يارب  نوناق  نیا  ياضتقم  هب  سپ  .درادن  یحو  بحاص  شور  اب  یتبسانم  تهابـش و  چیه  یلک  هب  شور 

.تسا رود  هب  رفن  ود  نیا  ياه  باتک  تاملک و  زا  ام  هار  سپ  تسا ، بویعم  ناشتافشاکم  مهرد و  ناشعضو  ود ،

هنومن .تسا  يونوق  نیدـلا  ردـص  شدرگاش  صوصن  بحاـص  زا  یبرع و  نیدـلا  یحم  صوصف  بحاـص  زا  نیدـلا ) بطق   ) وا دارم 
يارب .میروآ  یم  ار  یبرع  نبا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  رهطم  عرش  فلاخم  بلاطم  زا  يا  هنومن  اوسر و  تاهابتـشا  زا  ییاه 

هک یلاـح  رد  و  دـننکن ، هارمگ  زین  ار  نارگید  دـنوشن و  هارمگ  هدرکن و  داـمتعا  شراـتفگ  هب  دنـسانش  یمن  ار  وا  هک ]  ] ناـنآ هک  نیا 
: دینک هسیاقم  اه  هنومن  نیا  اب  ار  رامش  یب  هباشم  ياه  هنومن  ریاس  .دنتفین  رش  رد  دنریخ  بلاط 

باحـصا ریهاشم  دـنوش ، یم  قحلم  ءایبنا  ماـقم  هب  تسا  هدـش  هداد  عیرـشت  ماـقم  اـهنآ  هب  هک  ناـنآ  زا  یبرع ) نبا   ) شدارم اـیوگ  ... 
همئا سپـس  ناـشیا ، ریاـظن  يروـث و  نایفـس  يرـصب و  نـسح  ناـنآ : زا  سپ  دـنیاه و  نـیا  دـننام  ذاـعم و  رمع و  رکبوـبا و  نوـچمه :

، دـنا کیدزن  وا  هب  تفرعم  رد  هک  یناسک  شدوخ و  سپـس  نانآ ، لاثما  و  لبنح ) نب  دـمحا  کلام و  یعفاش ، هفینحوبا ،  ) هناـگراهچ
.دراد (1) راعشا  بلطم  نیا  هب  تاحوتف  رد  شتاملک  زا  یضعب  هک  نانچ 

423 ص :

لئـسأ مل  ّینإ   » هتاحوتف یف  لوقی  مهتفرعم  لهأ  ءاسؤر  مهتّیفوص و  هّمئأ  نم  وه  یبرعلا و  نب  نیدلا  یحم  ربکألا  مهخیـش  اذه  و  - » 1
: ثیدح هعامس  عم  هفرعملا  هذه  نع  ینغتـسا  اّمل  ّهنإف  راصبألا  یلوأ  ای  اوربتعاف  ینفّرعل .» هتلئـس  تنک  ول  ینامز و  مامإ  ینفّرعی  نأ  هللا 

ناطیشلا هتوهتـساف  هسفن  هکرت و  هللا و  هلذخ  فیک  هّفاکلا ، ءاملعلا  نیب  روهـشملا  ًهَّیلهاج » ًهَتیم  َتام  ِِهنامَز  َماما  فِرعَی  َمل  َتام و  نَم  »
ءیش یف  مقتسی  مل  قیاقدلا ، رارـسألا و  همهف  قیاقحلا و  ضرأ  یف  هریـس  هرظن و  هّقد  هملع و  روفو  عم  راصف  ناریح ، مولعلا  ضرأ  یف 

ام هحضاولا  لقعلا  تاصقانم  هحضافلا و  عرشلا  تافلاخم  نع  هتاملک  یف  عطاق و  سرضب  اهدودح  یلع  ضعی  مل  عیارشلا و  مولع  نم 
یف هرکذ  ام  ًاصوصخ  و  تاحوتفلا »  » امّیـس هفیناـصت و ال  عبّتت  نم  یلع  یفخی  ـال  اـمک  ناوسنلا  هب  ءزهتـسی  ناـیبصلا و  هنم  کحـضی 

هفاوطت دوهـشلا و  نیع  یف  هتمزـالم  دوـبعملا و  هتدـهاشم  هللا و  هفرعم  یف  هضیرعلا  هلیوـطلا  هیواـعد  عـم  ّمث  تاداـبعلا  رارـسأ  باوـبأ 
هّریحم هریح  یف  دادضألا  عمجت  تاضقانت  طیلخت  یف  تانوعر  فلص و  تاماط و  حطش و  اذ  هارت  دیحوتلا  یف  هئانف  دیجملا و  شرعلاب 

هللا عم  هبدأ  ءوس  نم  هفیناصت  هبتک و  یف  .توبکنعلا و  نم  نهوأ  وه  امب  يرُخا  توبث و  تابث و  يذ  مالکب  هرات  یتأی  دابکألا و  عطقت 
ناهذألا ّریحت  لوقعلا و  شهدت  بولقلا و  شّوشت  هطبخم  هفرخزم  تاملک  هلمج  یف  لاحب  ملـسم  هب  یـضری  ام ال  لاوقألا  یف  هناحبس 

لوبقلاـب و اـهاّقلتی  ناـک  هل  یه  هقیقح و  اـهل  ّنأ  ّنظیف  هلزعلا  یف  یّلختملل  رهظی  اـم  هدّرجملا  روصلا  نم  هسفن  یف  يری  ناـک  ّهنأـک  و 
لاق .عوجر  ریغ  نم  هلابب  رطخی  اّمم  هملقب  یتأی  ام  بتکیف  عوجلا  هضایرلا و  هّدشل  هلقع  ّلتخی  اّمبر  هّلعل  و  لوصولا ، هقیقح  اّهنأ  معزی 
نع هتدابع  یف  هیولـسأ  اندـجو  فشکلا  لهأ  نم  لجر  امّیأ  مهخیاشم : ّلـجا  نم  وه  يرانکـشوکلا و  نیدـلا  یحم  نب  نیدـلا  بطق 

ام بیکرت  یلا  هاتعد  يذلا )  ) هلجعلا صرحلا و  ّنأ  لولعم و  هفـشک  لوخدم و  ّهنأ  انمّلع  یحولا  بحاص  بولـسأ  فلاخی  هتافـشاکم 
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صوصنلا صوصفلا و  یبحاص  نم  ضرألا  یف  رشتنا  بولسألا  اذه  ّنإ  ّمث  طیلختلا  هیف و  فّرصتلا  طیـسبلا و  رونلا  نم  هبلق  یف  فذق 
اّهنأـب ملعلا  نوناـقلا  کـلذ  یـضتقمب  اـنل  لـصحیف  هّیلکلاـب  لزعمب  یحولا  بحاـص  بولـسأب  هبـسانملا  ههباـشملا و  نع  وـه  بولـسأ 

یبرعلا و نب  نیدـلا  یحم  صوصفلا  بحاصب  دارأ  نارجهلا  امهبتک  امهمالک و  عم  انلیبس  نوکیف  نالولعم  امهفـشک  یف  نالوخدـم و 
هتاضقانت هطیلخت و  نع  رخآ  یبرعلا و  نبا  تاماط  طیلاغأ  نم  اجذومنأ  درونلا  .يونوقلا و  نیدـلا  ردـص  هذـیملت  صوصنلا  بحاـصب 

رشلا یف  عقیف  هریغ  ّلضی  ّلضیف و  هلاحب  هل  هفرعم  نَم ال  هلاوقأ  یلع  دمتعی  ًالئل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يوبنلا  رهطملا  عرـشلا  یف 
ءایبنألا تاماقمب  اوقحلف  عیرـشتلا  مهاطعأ  يّذلاب  دارأ  ّهنأک  و  .یـصحی ...  اّمم ال  اهلاثمأ  نیجذومنألا  یلع  سقیل  هریخ و  بلطی  وه  و 
مهتّمئأ ّمث  امهرئاظن  يروثلا و  نایفس  يرـصبلا و  نسحلاک  مهدعب  ناک  نم  ّمث  مهایـشأ  ذاعم و  مرع و  رکب و  یبأک  هباحـصلا  ریهاشم 

، زا هعیـشلا  هراشب  موس  هلاسر  .هتاحوتف » یف  هتاملک  ضعب  هب  رعـش  امک  هفرعملا  یف  هنم  ًاـبیرق  ناـک  نم  هسفن و  ّمث  مهلاـثمأ  هعبرـألا و 
.تسا هدمآ  هلاسر  نایاپ  رد   150 صص 152 -  زا  قوف  بلطم  . 117 صص 155 - 
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یبرع نبا  اب  ینخس  - 37

! مسیون یم  وت  هب  باطخ  ار  هلمج  دنچ  نیا 

نادنمـشیدنا راـکفا  راـثآ و  ناـیم  رد  میوـگب  رگا  و  ما ! هتفگن  غورد  ما ، هدـیدن  وـت  باـجعا  هب  متاـیح  نارود  ماـمت  رد  میوـگب  رگا 
! ما هتفگن  ههاریب  هدرکن ، لوغشم  دوخ  هب  ارم  نهذ  وت  نوچ  راکفا  ناملسم ،

! تنادیرم وت و  زا  متریح  رد 

! تیاهرظن راهظا  زا  متفگش  رد  تتاملک و  زا  مبجع  رد 

!؟ یتشاد نامیا  ادخ  تجح  نیمادک  هب  و  دوب ؟ هچ  وت  بهذم 

یم ام  رایتخا  رد  ار  تا  هشیدـنا  زا  يداـیز  بلاـطم  تلئاـسر ، ربز و  رگید  تاـحوتف و  صوصف و  زا  هدیـسر ، اـم  هب  تراـثآ  زا  هچنآ 
.میسانشب ار  تبهذم  ات  دراذگ 

.دنناوخ یم  هعیش  ار  وت  دنا ، هتفای  دشر  نایعیش  نایم  رد  هک  تنادیرم  ناگتخابلد و  زا  یهورگ 

(1) يرادنپ !! یم  كوخ  ار  نایعیش  ام  وت  هک  یلاح  رد  دناوخ !؟ هعیش  ار  وت  دوش  یم  ًاعقاو  ایآ 

ار ناشیا  هک  یلاح  رد  دـناوخ ؛ مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  نافراع  ماما  نایقتم و  يالوم  ّبحم  ار  وت  دوش  یم  اـیآ  و 
باطخ نب  رمع  زا  رت  نیئاپ  یهاگیاج  رد  اه ، نامسآ  هب  جارعم  رد 

425 ص :

ص 8. ج 2 ، هیکم ، تاحوتف ، - 1
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(1) يدومن !!؟ یم  يرترب  ياعدا  ایند  رد  ارچ  هک  يدرک  تحیصن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يدید و  رکبابا ، و 

لکوتم ینعی  وا ؛ رازم  هدـننک  ناریو  هک  یلاـح  رد  تسناد ، نادیهـش  رـالاس  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـیرم  ار  وت  دوش  یم  اـیآ 
(2) يا !؟ هتسناد  ینطاب  تیالو  ماقم  بحاص  ار  یسابع  سوحنم  هفیلخ  نآ  هیلع » هللا  هنعل   » یسابع

!! دوبن مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  زج  يزیچ  تلد  رد  يا و  هدرک  هیقت  وت  دنیوگ  یم  هعیش ، لاجر  زا  تنادیرم ، یخرب 

!؟ دوب هیقت  يور  زا  وت  نانخس  نآ  ایآ  منک : یم  لاؤس  وت  زا  يدیتسرپ ، یم  هک  ییادخ  هب  ار  وت 

هیقت يور  زا  تنخس  تسا ، لضفا  همه  زا  رکبوبا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  نایم  رد  یتفگ  تتاحوتف  رد  هک  اجنآ  ایآ 
(3) دوب !؟

!؟ دوب هیقت  يور  زا  يدومن ، یفرعم  موصعم  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نوچمه  ار  ملاع  ود  يوناب  لتاق  هک  اجنآ  ایآ 
(4)

نایعیش رت ، هارمگ  رت و  فرحنم  نانآ  همه  زا  دنا و  فرحنم  نایعیش  همه  یتفگ  هک  اجنآ  ایآ  مهد ! یم  مسق  تتاسدقم  مامت  هب  ار  وت 
(5) يدز !!؟ ام  هب  ار  یتمهت  نینچ  هیقت  يور  زا  دنا ، یماما  هدزاود 

تیـصو ینیـشناج  يارب  يدـحا  هب  درک و  تلحر  مّلـس » و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص   » ربماـیپ یتـشون : تصوصف  رد  هک  یناـمز  نآ  اـیآ 
(6) يدومن !!؟ حرطم  ار  یبذک  نخس  نینچ  هیقت  يور  زا  ایآ  دومنن ،

426 ص :

.یبرع نبا  زا  لقن  هب  ییوخ ، همالع  هغاربلا ، جاهنم  - 1
ص 6. ج 2 ، هیکم ، تاحوتف  - 2

ص 15. ج 3 ، هیکم ، تاحوتف  - 3
ص 200. ج 1 ، هیکم ، تاحوتف  - 4

صص 281 و 282. ج 1 ، هیکم ، تاحوتف  - 5
ص 409. مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 6
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يور زا  ایآ  يدومن ، ریسفت  دنشاب -  قساف  ملاظ و  دنچ  ره  مدرم -  رب  طلسم  نامکاح  هب  ار  نآ  رمألا » یلوأ   » ریـسفت رد  هک  هاگنآ  ایآ 
(1) دوب !!؟ هیقت 

! يدوب هیقت  هب  روبجم  يدرب ، یم  رس  هب  یتخس  طیارش  رد  وت  نوچ  دنیوگ  یم  تنادیرم 

!! دنا هتفگن  نینچ  تنس  لها  زا  کی  چیه  هک  يدومن  يراج  دوخ  ملق  رب  ار  ینانخس  هک  يدرب  یم  رس  هب  یطیارش  هچ  رد  وت  رخآ 

(2) يدوتس !!؟ دشاب -  ّتیبطق  نامه  هک  ماقم -  نیرتالاب  رد  ار  وا  هک  يدید  یسابع  لکوتم  رد  يزیچ  هچ  وگب ! نم  هب 

كاته و زاب ، نز  راوخبارش ، راوخنوخ ، یتیـصخش  زج  وا  زا  هکلب  مینیب ؛ یمن  وا  رد  يریخ  اهنت  هن  مینز ، یم  قرو  ار  خیرات  هچ  ره  ام 
!! میدیدن يرگید  زیچ  ... 

!! تسا هدیدن  سک  چیه  هک  يا  هدید  لکوتم  تلزنم  ماقم و  زا  يزیچ  تتادوهش  رد  وت  دیاش 

ینکن و دای  یگرزب  هب  يو  زا  دوب  هتـسیاش  برع -  موق  دالج  نآ  فسوی -  نبا  جاجح  طسوت  نایعیـش  راتـشک  تایانج و  همه  نآ  اب 
!! یتسرفن دورد  يو  رب 

(3) دنازجاع !!! نآ  كرد  زا  نارگید  هک  يا  هدید  تاماقم  بحاص  تتادوهش  رد  زین  ار  فسوی  نب  جاجح  دیاش  یتسار !

 - اه تمهت  ماسقا  عاونا و  اب  هچ  يارب  دـندوب -  هدـش  دـگل  اپ  ریز  ياه  تیلقا  وزج  وت  نامز  رد  هک  هدیـشک -  رجز  مولظم و  نایعیش 
(4) ینک !!؟ یم  دای  نانآ  زا  نایبصان -  زا  اه  تمهت  نیا  ندینش  فرص  هب  طقف 

!!؟ دندوب هتشک  ار  وت  ردپ  نانآ  ایآ 

!!؟ يزاس مهتم  تائارتفا  ماسقا  هب  لیلد  یب  دنس و  یب  ار  یهورگ  هک  تسا  زیاج  وت  نید  رد  ایآ 

427 ص :

صص 296 و 264. ج 1 ، هیکم ، تاحوتف  - 1
ص 6. ج 2 ، هیکم ، تاحوتف  - 2

ص 175. ج 3 ، هیکم ، تاحوتف  - 3

ص 281. ج 1 ، هیکم ، تاحوتف  - 4
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نم لاؤس  دنا ، هدش  ولغ  راچد  وت  حدم  رد  هک  تسا  يدارفا  نآ  زا  نم  لاؤس  دنناوخ ، یم  هعیش  ار  وت  هک  تسا  ینایعیش  زا  نم  لاؤس 
! دنیاتس یمن  نینچ  ار  دوخ  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هک  دنا  هدوتس  نانچ  ار  وت  هک  تسا  ییاهامن  ملاع  نآ  زا 

ترـضح ینعی  مالـسلا ، هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  نامرورـس  ناـمیالوم و  ردـپ  شیرق  نمؤـم  هک  تسا  يا  هعیـش  هچ  نـیا  نایعیـش ! يا 
(1) دناد !!؟ یم  رفاک  ار  مالسلا  هیلع  بلاطوبا 

ربمایپ زا  عافد  رد  ادـخ  هار  دـهاجم  دـیحوت و  گرزب  يدانم  نآ  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  لاح  نیع  رد  دـشاب و  هعیـش  يدرف  هک  اـشاح 
! دراگنا رفاک  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ 

: تفگ هک  یئاردص  فوسلیف  نآ  نخس  رگم  دیآ ؛ یمن  تسد  هب  يزیچ  تارابع  ظافلا و  نیا  زا 

(2) تسا .» هیماما  هعیش  ِّدلَأ  مصخ  یبرع ، نبا  »

! نیدلا یحم  بانج 

نازیم اب  هاگ  مدیجنس و  لقع  اب  ار  وت  تارظن  هاگ  عرش ؟ يوزارت  اب  ای  لقع  يوزارت  اب  مجنسب : وزارت  مادک  اب  ار  وت  تاملک  مناد  یمن 
: دومرف هک  مدرب  یپ  یناشاک  ضیف  موحرم  تقادص  هب  مدرک  نینچ  هک  راب  ره  اما  عرش ؛

(3) دراد .» عرش  اب  نشور  تفلاخم  هک  تسه  یبلاطم  یبرع  نبا  نانخس  رد  »

!؟ تسا دوجوم  نانآ  ّدر  رد  حیرص  مالک  تایاور ، نآرق و  رد  هک  یلاح  رد  دش ، وت  نانخس  هب  لئاق  ناوت  یم  هنوگچ  رخآ 

! یبرع نبا  بانج 

هب لصاو  ار  مالسلا  هیلع  حون  هارمگ  لهاج و  موق  هک  دمآ  دورف  وت  بلق  رب  هفشاکم  مادک  مناد  یمن 

428 ص :

ص 325. مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 1
ص 44. مکحلا ، صوصف  حرش  رب  همدقم  ینایتشآ ، نیدلا  لالج  دیس  - 2

ص 150. هعیشلا ، هراشب  - 3
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(1) دنا !! هدش  قرغ  یهلا  ملع  ياهایرد  رد  نانآ  عقاو  رد  هک  یتفگ  یتسناد و  ادخ  تاذ  رد  یناف  هللا و  تفرعم 

رگدایرف نآ  مالسلا -  هیلع  نوراه  دحوم و  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  موق  ناتسرپ  هلاسوگ  هک  داد  خر  وت  يارب  هفشاکم  مادک  مناد  یمن 
(2) يدرک !!؟ یفرعم  دیحوت  رما  رد  تفرعم  صقن  لهج و  هب  ار  دیحوت - 

یتح سک -  ره  و  درادن !! دوجو  كرـش  ملاع ، رد  هک  يدش  لئاق  يدرک و  یفن  ار  كرـش  هک  داد  تسد  وت  هب  یلاح  هچ  مناد  یمن 
(3) دتسرپ !! یم  ار  ادخ  زین -  تسرپ  تب 

(4) تفر !! ایند  زا  رهطم  رهاط و  نوعرف  یتفگ  هک  داد  تسد  وت  هب  يا  هفشاکم  هچ  مناد  یمن 

رد دیرب و  یم  رـس  ار  لیئارـسا  ینب  نادنزرف  دومن و  ییادـخ  ياعدا  هک  يرگ  نایغط  نوعرف  نامه  ایآ  ییوگ ؟ یم  ار  نوعرف  مادـک 
!!؟ داتسیا مالسلا  هیلع  یسوم  لباقم 

!! دنک یم  یفرعم  یمنهج  شکرس و  رگ و  نایغط  رفاک ، ار  وا  دنوادخ  هک  تسا ، نوعرف  نیا  تدوصقم  رگا 

(5) تسا !! لمکَا  ّمتَا و  نانز  رد  ار  یلاعت  قح  نادرم -  دوهش  هک  یتفگ  نآرق  زا  هیآ  مادک  لیوأت  اب  مناد  یمن  زاب  و 

لوعفم نز  درم و  تعماـجم  رد  دربب ، تذـل  وا  زا  اـهنت  درم  دراد  تسود  ادـخ  نوچ  هک  یتـفگ  هنامرـش  یب  یتـشاد و  اور  هنوگچ  وت 
(6) تسا !!؟ هللااب ... ) ذوعن   ) یعقاو

راورخ هنومن  هک  یتشم  باب  زا  ار  رصتخم  نیا  دور ؛ یم  رتارف  باتک  دلج  دنچ  زا  اه  هتشون  میوگب ، تمالک  بیاجع  زا  مهاوخب  رگا 
.ددرگ نافصنم  لمأت  ببس  ات  مدش  روآدای  تسا 

429 ص :

ص 70. یناشاک ، قازرلادبع  حرش  مکحلا ، صوصف  - 1
ص 514. مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 2

ص 30. قاوشالا ، نامجرت  ص 177 ؛ ج 3 ، هیکم ، تاحوتف  - 3
.هیوسوم ّصف  مکحلا ، صوصف  - 4

ص 607. مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  دمم  - 5
صص 608 و 607. نامه ، - 6
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تفورعم باوخ  نامه  سنج  زا  ییاه  باوخ  هجیتن ي  رد  دـیاش  هدوب و  وت  ینافرع  حالطـصا  هب  تالاح  هجیتن  وت  تاملک  نیا  دـیاش 
! دشاب

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نآ  رد  هک  یباوخ  نامه  میوگب ؛ نآ  زا  همه  يا  هلمج  دنچ  هک  تسین  دب  دش ، وت  روهشم  باوخ  زا  نخس 
!! درک ءالما  وت  رب  ار  مکحلا  صوصف  ملس  و 

هک ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانخس  رخآ  دوب !؟ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  وا  هک  يدیمهف  روطچ  باوخ  نآ  رد  وت 
!! تسا هدومرف  ءالما  وت  رب  باوخ  رد  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  تسا ، هدیسر  ام  هب  یثیدح  بتک  رد  نایوار  قیرط  زا 

تیادـه هدـهع  زا  هک  دومرف  ناشیا  دوخ  درک ، یم  ءـالما  وت  رب  ار  صوصف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  بش  نآ  یتسار !
!!؟ تسا هدماین  رب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  شیومع 

! یبرع نبا  بانج 

 - يرازیب نآ  زا  وت  هک  یسابل  نامه  دننک -  تنت  رب  ار  هعیش  سابل  دنهاوخ  یم  روز  اب  تنارادفرط  زا  هعیـش  لاجر  زا  یخرب  دنچ  ره 
: دنیوگ یم  تماقم  رد  و 

(1) تسا .» هدیسرن  یبرع  نبا  ياپ  هب  فراعم  رد  سک  چیه  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  دعب  »

: دنیوگ یم  ای  و 

(2) یمنبش !» لباقم  رد  تسایرد  نارگید ، فراعم  لباقم  رد  تسا  هدروآ  یبرع  نبا  هک  یفراعم  »

430 ص :

ماقم زا  دـعب  دومرف : یم  باـنج  نآ  هک  دـندرک  یم  تیاـکح  یـضاق  موحرم  زا  اـم  يارب  دـیتاسا  : » دـیوگ یم  هداز  نسح  داتـسا  - 1
یمن وا  هب  یسک  تسین و  یبرع  نیدلا  یحم  ّدح  رد  یناسفن  قیاقح  ینافرع و  فراعم  رد  يدحا  ّتیعر  نایم  رد  تماما ، تمـصع و 

.نافراع ءوسا  باتک  زا  لقن  هب  قفش  پاچ  ص 41 ، یئابطابط ، هماّلع  هراودای  نیمود  دسر .»
، رثن مظن و  ای  یـسراف  يزات و  هب  رارـسا ، فراعم و  هنیمز  رد  هچ  ره  يو  زا  دعب  هک  هیّیکملا  تاحوتفلا  بحاص  دیوگ : یم  داتـسا  - 2
، یلمآ يداوج  صوصرم ، ناینب   ) .دشک یم  رحب  رد  هک  تسا  یمنبش  هچ  ربکا  خیش  راتشون  هب  تبـسن  تسا ، هدش  فیلأت  فینـصت و 

ص 153)
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! نادب اما 

دورف وت  هابتشا  رپ  فراعم  ربارب  رد  میظعت  رـس  زگره  تسا ، مالـسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  فراعم  يارب  عضاخ  ناشبلق  هک  ینایعیش 
بـستنم وت  هب  رثا  دـصناپ  ات  هک  تیاه -  هتـشون  راثآ و  مامت  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هاتوک  هلمج  کی  نانآ  دـنروآ ؛ یمن 

دوخ ناج  رب  ار  تارطخ  تناوریپ ، وت و  دقن  رد  کچوک  هعومجم  نیا  رد  نانخـس  نیا  اب  دنچ  ره  دـننک ! یمن  هضواعم  دـنا -  هدومن 
اما ما ؛ هدیرخ 

! متسین هدنمرش  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ینارون  هاگشیپ  رد  هک  ملاحشوخ 

مالسلا مهیلع  نیموصعملا  همئألا  نینمؤملاریمأ و  هیالوب  نیکسمتملا  نم  انلعج  يذلا  هللادمحلا 

431 ص :
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432 ص :
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یبرع نبا  ياواتف  زا  یخرب  يداهتجا  دقن  لوا : هّیقاحلا 

هراشا

(1)

هللا یلـص  يوبن  ثیداحا  فّوصت و  لها  كولـس  ینافرع و  ثحابم  رب  هوالع  تسا ، هّیکملا » تاـحوتفلا   » هک یبرع  نبا  رثا  نیرتگرزب 
ياواتف زا  يرایـسب  يواح  دشاب -  یم  تالوعجم  زا  نانآ  زا  يرایـسب  هدش و  ذخا  ّتنـس  لها  عبانم  زا  ًامامت  هک  ملـس -  هلآ و  هیلع و 
ياواتف و  هدومن ، لقن  ار  تسا -  هعیـش  هقف  تاّیعامجا  اب  ریاغم  ًالماک  هک  يو -  ياواـتف  زا  یخرب  تمـسق  نیا  رد  دـشاب ؛ یم  زین  يو 

ندوب ضراعتم  هدیبوک و  مه  رد  هعیش  ياملع  عامجا  و  هفیرـش ، تایاور  و  میرک ، نآرق  ۀکرابم  تایآ  زا  یلمع  ًالماک  ّۀلدا  اب  ار  يو 
: میا هدیناسر  تابثا  هب  یملع  ًالماک  روط  هب  ار  هّیرشع  ینثا  ۀعیش  ۀّقح  بهذم  اب  وا  ياواتف 

! درادن اضق  دنک ، كرت  دمع  يور  زا  یتح  ار  دوخ  زامن  هک  یسک  . 1

هیلع بجی  لئاق ال  نم  ءاضقلا و  هیلع  بجی  دـماعلا  َّنإ  لتاق  نمف  هیف  ءاملعلا  فلتخا  هیلع ) یمغملا  دـماعلا و  لصف  یف  لـصو  : ) لاـق
مثآ ّهنأ  دحأ  هیف  فلتخا  ام  لوقأ و  هب  ءاضقلا و 

433 ص :

(. این ّبیط  نسحم  دّیس  « ) رگید یهاگن  زا  یبرع  نبا   » باتک زا  لوا  پاچ  زا  ات 392  تاحفص 385  حرش  یسیونزاب و  - 1

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 467 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_433_1
http://www.ghaemiyeh.com
www.ebnearabi.com


یف هل  بتکت  مل  نإ  ّهنإف  يدـنع  نسحـألا  وه  ءاـضقلا و  بوجوب  لـئاق  نم  لوقأ و  هب  هیلع و  ءاـضق  ـال  لـئاق : نمف  هیلع  یمغملا  َّمأ  و 
(1) طوحألا .»...  وهف  هلفان  هل  تبتک  هضیرف  رمألا  سفن 

: میوگ یم 

[ زامن ِتمظع  بوجو و  رد  ]

: همیرک تایآ 

(2) ًاتُوقوَم .) ًاباتِک  َنینِمؤُملا  یَلَع  َتناک  َهالَّصلا  َّنإ  یلاعت ...( : هناحبس و  هللا  لاق  . 1

(3) نیکرشملا .) نم  اونوکت  هالصلا و ال  اومیقأ  و  ّلجوّزع ...( : هللا  لاق  و  . 2

یف مُکَکَلَـس  ام  َنیمِرجُملا *  ِنَع  َنُولَءاسَتَی *  ٍتاّنَج  یف  ِنیمَیلا *  َباحـصَأ  ّاِلا  ُهَنیهَر *  تَبَـسَک  اِمب  ٍسفَن  ُّلُک  : ) لـئاق نم  َّزع  لاـق  و 
(4) َنیّلَصُملا .) َنِم  ُکَن  َمل  اُولاق  َرَقَس * 

(5) ایَغ .) َنوَقلَی  َفوَسَف  ِتاوَهَّشلا  اوُعَبَّتا  ِهالَّصلا َو  اُوعاضأ  ُفلَخ  مِهِدَعب  نِم  َفَلَخَف  : ) یلاعت لاق  و  . 4

(6) َنیعِشاخلا .) یَلَع  الا  ُهَریبََکل  اهَّنِإ  ِهالَّصلا َو  ِربَّصلِاب َو  اُونیعَتسا  َو  : ) هلالج َّلج  هللا  لاق  و  . 5

(7) َنیِرباّصلا .) َعَم  َهللا  َّنِإ  ِهالَّصلا  ِربَّصلِاب َو  اُونیعَتسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : ) میرکلا هللا  لاق  و  . 6

434 ص :

ص 185. ج 7 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 478 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
هیآ 103. (، 4  ) ءاسن هروس  - 2
هیآ 31. (، 30  ) مور هروس  - 3

.43 تایآلا 38 -  (، 74  ) ِرثَّدم هروس  - 4
هیآ 59. (، 19  ) مالسلا اهیلع  میرم  هروس  - 5

هیآ 45. (، 2  ) هرقب هروس  - 6
هیآ 153. (، 2  ) هرقب هروس  - 7
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: هفیرش تایاور 

تَّدُر اذِإ  ِِهلَمَع َو  ٌِرئاس  ُهنِم  َِلُبق  تَِلُبق  اذِإَف  ِهالَّصلا  یَلَع  ُدـبَعلا  ِِهب  ُبَساُحی  ام  ُلَّوَأ  : » مالـسلا هیلع  قداَّصلا  لاق  ِحـیحَّصلاَک : ِرَبَخلا  ِیف  . 1
(1) ِِهلَمَع .» ٌِرئاس  ِهیَلَع  َّدُر  ِهیَلَع 

زامن زا  دوش  یم  باسح  لاؤس و  ناگدنب  زا  هچ  نآ  لوا  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هیقف )  ) رد نییبت :
لامعا ریاس  دوش  یم  در  ناشیا ، زامن  دـش  در  هک  ینامز  و  دوش ، یم  لوبق  وا  لامعا  ریاس  ناشیا -  زامن  دـش  لوبق  هک  یناـمز  تسا ،

(2) ناشیا .»

ِهیِّمَُست ِهالَّصلا  ُكِرات  ًاِرفاک َو  ِهیِّمَُست  ِیناَّزلا ال  ُلاب  ام   » مالسلا هیلع  هللادبَعوبَأ  َلّئُس  َلاق : ُهَّنَأ  َهَقَدَص ، ِنب  َهَدَعسُم  نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  و  . 2
اهُکُرتَی ِهالَّصلا َو ال  ُكِرات  ُُهِبلغَت َو  اهَّنَِأل  ِهَوهَّشلا  ِناکَِمل  َِکلذ  ُلَعفَی  امَّنِإ  ُهَهَبشَأ  اَم  َِیناَّزلا َو  َّنأل  : » َلاقَف ِکلذ »؟ یف  ُهَّجُحلا  اَم  ًاِرفاک َو 
ًادِصاَق َهالَّصلا  َكَرت  نَم  ٌّلُک  اهَیِلا َو  ًادِـصاق  اَهاَّیإ  ِِهنایتإل  ٌِّذلَتـسُم  َوُه  الا َو  َهَأرَملا  ِیتأَی  یناّزلا  َدَِـجت  َکَّنَِأل ال  َِکلذ  اِهب َو  ًافافِختـسا  اَّلإ 

(3) ُرفُکلا .» َعَقَو  ُفافِختسِالا  َعَقَو  اذِإ  ُفافِختسِالا َو  َعَقَو  ُهَّذَّللا  ِتَیُِفن  اذِإَف  َهَّذَّللا  اَهِکرَِتل  ُهُدصَق  ُنُوکَی  َسیَلَف  اهِکرَِتل 

دوش و یمن  رفاـک  راـکانز  ارچ  : » دـندرک لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هک  هدرک  تیاور  هقدـص  نبا  زا  هیقف )  ) رد و  نییبت :
تهج زا  هریغ  طاوـل و  زا  وا  لاـثما  راـکانز و  هک  اریز  : » دـندومرف ترـضح ؟ تسیچ »؟ نیا  رب  لـیلد  دوـش و  یم  رفاـک  زاـمن  كراـت 

(4) نآ .» ندرمش  فیفخ  تهج  زا  ار  زامن  دنک  یم  كرت  زامن  كرات  دننک و  یم  راک  نآ  تّذل  توهش و 

: َلاق مالَّسلا  هیلَع  هللادبَع  یبأ  نَع  ِحاَّدَقلا ، ِنَع  ِقیقحَّتلا -  یَلَع  ِحیحَّصلا -  ِیف  َو  . 3

435 ص :

ح 626. ص 208 ، ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1
ص 435. مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  - 2

ح 616. ص 206 ، ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 3
ص 436. مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  - 4
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ًادِّمَعَتُم اَهَکََرت  نَم  َّنِإَف  ًادِّمَعَتُم  َهالَّصلا  ِعَدَت  ال  َلاقَف : ِینِـصوَأ ، ِهللا ! َلوُسَر  ای  َلاقَف : مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  َیِلا  ٌلُجَر  َءاج  »
(1) ِمالسِإلا .» ُهَِّلم  ُهنِم  َتئَِرب  دَقَف 

مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  وسر  ترضح  دزن  هب  : » هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حاّدق  زا  یفاک )  ) رد و  نییبت :
ره نکن و  كرت  دمع  دصق و  اب  ار  زامن  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  دیئامرف ! ّتیصو  نم  هب  تفگ : دمآ و  یسک 

(2) .دوش » یم  ءيَرب  وا  زا  مالسا  ّتلم  دنک ، كرت  ار  شزامن  دمع  اب  هک 

ِهللا ُلوُسَر  َلاق  لاق : ٍِرباج ، نَع  مالـسلا ، امهیلع  ِهیبَأ  نَع  ِهللاِدبَع ، یبَأ  نَع  ٍنوُمیَم ، ِنب  ِهللاِدبَع  نَع  ِقیقحَّتلا -  یَلَع  ِحـیحَّصلا -  ِیف  َو  . 4
(3) ِهالَّصلا .» ُكَرت  الإ  ِنامیإلا  ِرفُکلا َو  َنَیب  ام  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

قرف : » هدومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  لامعألا ) باقع   ) رد قودص  موحرم   ] ًاضیا و  نییبت :
(4) تسا .» زامن  كرت  نامه  رفک  نامیا و  نیب  رد 

ِِّیلَع ِباتک  یف  َّنُه  : » َلاَقَف ِِرئابَکلا ، ِنَع  مالـسلا  هیلع  هللادبَع  ابأ  ُتلَأَس  َلاق : َهَراَرُز ، ِنب  ِدیَبُع  نَع  ِقیقحَّتلا -  یَلَع  ِحـیحَّصلا -  ِیف  َو  . 5
، ِفخَّزلا َنِم  ُراَرِفلا  ًاملُظ َو  ِمیتَیلا ، ِلام  ُلکَأ  َو  ِهَنِّیَبلا ، َدَعب  َابِّرلا  ُلکَأ  َو  ِنیَِدلاولا ، ُقوُقُع  َو  ِسفَّنلا ، ُلَتَق  َو  ِهللاِاب ، ُرفُکلا  ٌعبَس : مالسلا  هیلع 

ُكَرت مَأ  ُرَبکَأ  ًاملُظ  ِمیتَیلا  ِلاـملا  َنِم  ٍمَهرِد  ُلـکَأَف  : » ُتُلق مَعَن .» : » َلاـق یـصاعَملا »؟ ُرَبکَأ  اَذَـهَف  : » ُتلُقَف َلاـق : ِهَرجِهلا .» َدـَعب  ُبُرَعَّتلا  َو 
!« ُرفُکلا : » ُتُلق َلاق : ََکل »؟ ُتُلق  ام  ُلَّوأ  ٌءیَش  ُّيَأ  : » َلاقَف ِِرئابَکلا »! ِیف  ِهالَّصلا  َكَرت  َتدَدَع  امَف  ُتُلق : ِهالَّصلا »! ُكَرت  : » َلاق ِهالَّصلا »؟

(5) ٍهَّلِع .»-  ِریَغ  نِم  ِینغَی : ٌِرفاک - ! ِهالَّصلا  َكِرات  َّنِإَف  : » لاق

436 ص :

ح 11. ص 488 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 1
ص 437. مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  - 2

ص 231. رشنلل ، یضرلا  فیرشلا  راد  عبط  لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  - 3
ص 437. مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  - 4

ح 8. ص 278 ، ج 2 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 5
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هیلع ترـضح  هریبک ؟ ناهانگ  زا  مدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا ]  ] هک هدرک  تیاور  هرارز  نبا  زا  یفاـک )  ) رد و  نییبت :
لتق و  تسا ، دنوادخ  هب  ندش  رفاک  اهنآ  لوا  تسا : هانگ  تفه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  باتک  رد  اه  نآ  : » دومرف مالـسلا 

زا دعب  ندش  ماوع  و  ندرک ، رارف  داهج  زا  و  ملظ ، اب  میتی  لام  ندروخ  و  نآ ، نتـسناد  زا  دعب  ابر  ندروخ  و  نیدلاو ، قوقح  و  سفن ،
مالسلا هیلع  ترضح  تسا »؟ اه  نیا  هریبک  ناهانگ  : » متفگ اه »-  نآ  هب  ندش  لهاج  مالـسا  ماکحا  نتخانـش  زا  دعب  ینعی : ترجه - 

: دومرف مالسلا  هیلع  ترـضح  زامن »؟ ندرک  كرت  ای  تسا ، رت  گرزب  ملظ  هب  میتی  لام  زا  مهرد  کی  ندروخ  : » متفگ یلب ،» : » دومرف
مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  دـیدومرفن »! ناـیب  هریبـک  ناـهانگ  ۀـلمج  رد  ار  زاـمن  ندرک  كرت  : » نتفگ تسا .» رت  گرزب  زاـمن  كرت  »
ترـضح نآ  دیدومرف ،» دنوادخ  هب  ندش  رفاک  زا  اه  نآ  لوا  : » مدرک ضرع  متفگ »؟ هچ  هریبک  ناهانگ  لوا  رد  وت  يارب  ایآ  : » دومرف

(1) تسا .» رفاک  نآ  كرت -  رد  تلع  نودب  زامن -  ةدننک  كرت  : » دومرف مالسلا  هیلع 

[ هدُش توف  زامن  ياضق  بوجو  رد  ]

: همیرک تایآ 

(2) ًاروُکُش .) َدارَأ  وَأ  َرَکُذی  نَأ  َدارَأ  نَِمل  ًهَفلِخ  َراهَّنلا  َلیَّللا َو  َلَعَج  يذَّلا  َوُه  َو  : ) هناحبس هللا  لاق 

: هفیرش ثیداحا 

َلَعَج يذَّلا  َوُه  َو  : ) یلاعَت َكَرابَت َو  ُهللا  َلاق  ِراهَّنلِاب ، ِهِضقاَف  ِلیَّللِاب  َکَتاف  ام  ٌّلُک  : » مالَّسلا هیلَع  ُقِداَّصلا  َلاـق  ِحـیحَّصلاَک : ِرَبَخلا  ِیف  . 1
ًهَفلِخ َراهَّنلا  َلیَّللا َو 

437 ص :

ص 438. مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  - 1
رگیدکی ۀفیلخ  ار  زور  بش و  هداد  رارق  دنوادخ  : » يومرا یغاب  برع  نیـسح  دیـس  همالع  همجرت  هیآ 62 . (، 25  ) ناقرفلا هروس  - 2

هک تسا  سک  نآ  يارب  زا  دادرارق  نیا  دنروایب و  ياج  هب  بش  رد  ار  زور  هدش  توف  لاعفا  زور و  رد  ار  بش  هدـش  توف  لامعا  هک 
[. ص 555 مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  « ] دیامن يرازگرکش  ةدارا  ای  دشاب و  هتشاد  يروآدای  هدارا 

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 471 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_437_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_437_2
http://www.ghaemiyeh.com
www.ebnearabi.com


(1) ِلیَّللِاب .»-  ِراهَّنلِاب  ُهَتاف  ام  ِراهَّنلا َو  ِلیَّللِاب َو  ُهَتاف  ام  ُلُجَّرلا  َیِضقَی  نَأ  ِینغَی : ًاروُکُش - ) َدارَأ  وَأ  َرَّکَّذَی  نَأ  َدارَأ  نَِمل 

و نک -  اضق  زور  رد  ار  نآ  بش  رد  دوش  توف  وت  زا  هچ  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  هدرک  تیاور  هیقف )  ) رد نییبت :
(2) دندرک .» توالت  ار  هیآ  نیا  صوصخ  نیا  رد  و  نک ، اضق  بش  رد  ار  نآ  زور  رد  ددرگ  توف  وت  زا  ار  هچ  نآ 

َهـالَّصلا َّنِإ  : ) ُهُمـسا َكَراـبَت  ِهللا  ِلوَـق  یف  مالـسلا  هیلَع  ٍرَفعَج  یبأ  نَع  ِلیَـضُفلا ، َو  َهَرارُز ، نَع  ِقـیقحَّتلا ،-  یَلَع  ِحـیحَّصلا -  ِیف  َو  . 2
ُُهتالَـص نُکَت  َمل  اَهاَّلَـص  َُّمث  ُتقَولا  َِکلَذ  َزاج  اذِإ  ِاهتُوف  َتقَو  ِینغَی  َسَیل  ًاضوَرفَم َو  ِینغَی  : » َلاق ًاتُوقوَم ،) ًاـباتِک  َنینِمؤُملا  یَلَع  َتناـک 

َو َلاق : َُّمث  َلاق : اَهاَّلَص ، اهَرََکَذ  ام  یتَم  ُهَّنِکل  اِهتقَو َو  ِریَِغل  اَهاَّلَص  َنیح  مالسلا  هیلع  َدُواد  ُنب  ُناَمیَلُس  َکَلََهل  َِکلذ  َناک  َول  ًهاَّدَُؤم َو  ِهِذه 
ُتقَو َجَرَخ  ام  َدـَعب  َتکَکَـش  نِإَف  اهَتیَّلَـص  اَهِّلَُـصت  َمل  َکَّنَأ  اـِهتوَف  ِتقَو  یف  وَأ  اَهِّلَُـصت  َمل  َکَّنَأ  اـِهتقَو  یف  َتکَکَـش  وَأ  َتنَقیَتسا  یَتَم 

(3) َتنُک .» ٍلاح  ِّيَأ  یف  اَهیِّلَُصت  نَأ  َکیَلَعَف  َتنَقیَتسا  َّنِإَف  َنِقیَتسَت  یّتَح   ٍ ّکَش نِم  َکیَلَع  َهَداَعِإ  اَلَف  ٌِلئاح  َلَخَد  دَقَف  ِتوَفلا 

دنوادخ هدرکن  دصق  تسا و  ضورفم  توقوم ، يانعم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  یفاک )  ) رد و  نییبت :
كاله مالسلا  هیلع  نامیلس  ترـضح  دشاب ، روط  نیا  هاگره  دوشن و  هدروآ  ياج  هب  نآ  تقو  دوش  توف  رگا  هک  ار  زامن  توف  تقو 

تسا نیا  هیآ  ینعم  نکل  دروآ و  ياج  هب  نآ  تقو  نتشذگ  زا  دعب  ار  دوخ  زامن  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  نیا  تلع  هب  دوش  یم 
.مدرازگ (4) یم  نآ  جراخ  ای  تقو و  رد  دیسر  شرطاخ  هب  تقو  ره  هک 

438 ص :

ح 1425. ص 496 ، ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1
ص 555. مارکا ، رشن  مالسإلا ، نوناق  - 2

ح 10. ص 294 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 3
ص 555. مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  - 4
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َماَن وَأ  ِلَُصی  اَهّ َمل  ٍتاَوَلَص  َیِـسَن  وَأ  ٍروُهَط  ِریَِغب  یَّلَـص  ٍلُجَر  نَع  َِلئُـس  ُهَّنَأ  : » مالـسلا هیلع  رَفعَج  یبَأ  نَع  َهَراَرُز ، نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 3
(1) ٍراهَن .»...  وَأ  ٍلَیل  نِم  اهَرَکَذ  ٍهَعاس  ٍِيَأ  یف  اهَرَکَذ  اذِإ  اَهیِضقَی  : » َلاقَف اهنَع ؟

لسغ وضو و  نودب  ار  زامن  هک  یسک  : » دندرک لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  هک : هدرک  تیاور  هرارز  زا  بیذهت )  ) رد و  نییبت :
اضق : » دومرف مالسلا  هیلع  ترـضح  دنک »؟] هچ   ] هدرازگن زامن  هدیباوخ و  هک  نیا  ای  هدرک و  نایـسن  ار  زامن  دنچ  هک  نیا  ای  هدرازگ و 

(2) زور .» رد  ای  بش  رد  دشاب  هک  تعاس  ره  رد  دسر  شرطاخ  هب  هک  یتقو  رد  ار  اه  نآ  دنک  یم 

َیِضمَی یّتَح  ظِقنَتسَی  مَلَف  َهَمَتَعلا  ِلَُصی  یّ نَأ  َلبَق  َماَن  نَم  : » َلاق مالسلا ، هیلع  ِهللاِدبَع  یبَأ  َیِلا  ُهَعَفَر  َناَکـسُم ، ِنبِا  نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 4
(3) َهللا .» ِرِفغَتسَِیل  ُهَتالَص َو  ِضقَیلَف  ِلیَّللا  ُفِصن 

رادیب دباوخب و  اشع  زامن  زا  لبق  هک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک : هدرک  تیاور  ناکـسم  نبا  زا  بیذـهت )  ) رد و  نییبت :
(4) .دنک » رافغتسا  دروآ و  ياج  هب  ار  زامن  سپ  درذگب ، بش  فصن  ات  دوشن 

: َلاـق ٌموَص ؟ وَأ  ٌهالَـص  ِهیَلَع  ُتُوـمَی َو  ِلُـجَّرلا  ِیف  مالـسلا : هیلع  ِقِداَّصلا  ِنَع  ِِهلاَـجِر  نَع  ٍریَمُع  یبَأ  ِنب  ِدَّمَُحم  نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  َو  . 5
(5) ِِهب .» ِساَّنلا  َیلوَأ  ِهیِضقَی  »

دریمب و هک  یـسک  : » متفگ مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  ریمع  یبا  نبا  زا  ثایغ )  ) رد سواـط  نبا  موحرم  و  نییبت :
(6) وا .» هب  نامدرم  يالوا  وا  زا  دنکب  دیاب  اضق  : » دومرف مالسلا  هیلع  ترضح  تسا »؟ روطچ  دشاب  هزور  زامن و  وا  ۀّمذ  رد 

439 ص :

ح 1059. ص 266 ، ج 2 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 1
ص 556. مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  - 2

ح 1097. ص 276 ، ج 2 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 3
ص 558. مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  - 4

ح 10652. ص 278 ، ج 8 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  عبط  هعیشلا ، لئاسو  - 5
ص 559. مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  - 6
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: تنس لها  ثیداحا 

، َِکلذ الا  اََهل  َهَراَّفَک  ال  اهَرَکَذ ، اذِإ  ِلَُـصیلَف  اهّ ًهالَـص ، َیِـسَن  نَم  : » لاق ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  نع  کلام ، نب  سنأ  نع  . 1
(2) اَهَرَکَذ .» اذِإ  ِلَُصی  اَهیّ نَأ  اَُهتَراَّفَکَف  اهنَع ، َمان  وَأ  ًهالَص ، َیِسَن  نَم  : » ٍملسمل و  «، (1) يرکِِذل ) َهالَّصلا  ِِمقَأ  )

«. ِتقَوِلل ِدَغلا  َنِم  اَهُرُکذَی َو  َنیح  ِلَُصیلف  اَهّ ًهالَص  َیِسَن  نَم   - » ًاعُوفرَم ُُهبَـسحَأ  لاق - : بدنج ، نب  هرمـس  نع  برح ، نب  رـشب  نع  و  . 2
(3)

.هلثم (4) رکذف  لاق : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : ًاضیأ ، برح  نب  رشب  نع  هدانسإب ، دمحأ  يور  و 

يذَّلا اَُهنیح  َبَهذَی  یّتَح  اَهَیِسَن  وَأ  ِهالَّصلا  ِنَع  اَنُدَحَأ  َمان  اذِإ  انُُرمأَی  َناک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  َلوُسَر  َّنأ  : » هرمـس نع  و  . 3
(5) َِهبُوتکَملا .» ِهالَّصلا  َنِم  اهَِیَلت  یتَّلا  َعَم  ِلَُصی  اَهَیّ نَأ  ِهیف  ِلَُصت  یّ

(6) ِتقَوِلل .» ِدَغلا  َنِم  اَهَرَکَذ  اذِإ  ِلَُصیلَف  اَهّ ًهالَص  َیِسَن  نَم  : » لاق ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  نع  هرمس ، نع  و  . 4

(7) ااهرکذ .» اذإ  اهلصی  : » لاق هالصلا ،-  یسنی  نمیف  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  دیعس ، یبأ  نع  و  . 5

440 ص :

هیآ 14. (، 20  ) هط هروس  - 1
: تسا هدمآ  هیشاح ص 151  رد  و  ح 114 . ص 150 ، هَّیملعلا ، بتکلا  راد  عبط  مارحلا ، لالحلا و  ملاعم  یف  ماکحألا  یف  هدـمُعلا  - 2
ص 315؛ ، 314 ثیدح 309 ، دجاسملا  باتک  یف  هحیحص  یف  ملسم  و  باب 27 ؛ تیقاوملا  باتک  یف  هحیحص  یف  يراخبلا  هجرخأ 

باتک یف  هننـس  یف  ّیئاسنلا  و  باب 17016 ؛ هالصلا  باتک  یف  هننـس  یف  ّيذمرتلا  و  باب 11 ؛ هالصلا  باتک  یف  هننـس  یف  دوادوبأ  و 
و باب 26 ؛ هالـصلا  باتک  یف  هدنـسم  یف  ّیمرادـلا  و  باب 10 ؛ هالـصلا  باتک  یف  هننـس  یف  هجاـم  نبا  و  54 ؛ باب 52 -  تیقاوملا 
،243 ص 100 ، ج 3 ، هدنـسم ، یف  دمحأ  مامإلا  و  ثیدح 77 ؛ رفـسلا  باتک  یف  و  ثیدح 25 ، هالـصلا  باتک  یف  أّطوملا  یف  کلام 

ص 22. و ج 5 ، ، 282 ، 269 ، 267
ص 321. ج 1 ، ّیبرعلا ، باتکلا  راد  تاروشنم  عبط  دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  - 3
ص 321. ج 1 ، ّیبرعلا ، باتکلا  راد  تاروشنم  عبط  دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  - 4
ص 321. ج 1 ، ّیبرعلا ، باتکلا  راد  تاروشنم  عبط  دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  - 5
ص 322. ج 1 ، یبرعلا ، باتکلا  راد  تاروشنم  عبط  دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  - 6
ص 322. ج 1 ، یبرعلا ، باتکلا  راد  تاروشنم  عبط  دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  - 7
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(1) اَهَرَکَذ .» اذِإ  اهِّلَُصیلَف  ًهالَص  َیِسَن  نَم  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : نارمع ، نع  و  . 6

[ یلاعت هللا  مهدّیا  مارک  ياملع  ياواتف  زا  یخرب  لقن  رد  ]

: هللا همحر  یسوط  خیش  هّیرشع  ینثا  هّیماما  ۀّقحم  هفئاط  خیش 

، هتتاف ام  بسح  اهؤاضق  همزلی  هریغ  ضرمب و  هالصلا  نم  هتوفی  ام  عیمج  نإف  اغلاب  لقعلا  لماک  مالـسإلا  رهاظ  یلع  ناک  نم  لک  »... 
مهیلع بجی  هنإف  داتعملا  مونلا  لاح  یف  و  هریغ ، جنبلاک و  همونملا  هدـقرملا و  ءایـشألا  لوانتی  وأ  رکـسلا  لاح  یف  هتوفی  ام  کلذـک  و 

تقو و  تادابعلا ، نم  هتدر  لاح  یف  هتوفی  ام  عیمج  ءاـضق  همزلی  هنإـف  دـتراف  املـسم  ناـک  نم  کلذـک  و  لاـح ، لـک  یلع  اـهؤاضق 
(2) راهن .»...  وأ  لیل  نم  ناک  تقو  يأ  ااهرکذی  نیح  هتئافلا  هالصلا 

: هللا همحر  يدزی  یئابطابط  مظاک  دمحم  دیس  هللا  تیآ  ترضح  ریبک  هیقف  همالع  و 

هلطاب اهب  یتأ  اذإ  اذک  و  هوحن ، ضرملل و  وأ  تقولل  بعوتـسملا  مونلا  لجأل  وأ  ًالهج  وأ  ًاوهـس  وأ  ًادـمع  هتئافلا  هّیمویلا  ءاضق  بجی  »
(3) ناکرألا .»...  نم  ناک  وأ  دمعلا  هجو  یلع  ناک  نأب  نالطبلا  هکرت  بجوی  ءزج  وأ  طرش  دقفل 

.دشن ادیپ  هلئسم  نیا  رد  یفلاخم  یقثولا  هورعلا  رب  یلاعت  هللا  مهدّیا  مارک  ياهقف  یشاوح  رد  میوگ : یم 

: هللا همحر  یئوخ  يوسوم  مساقلاوبا  دّیس  هللا  تیآ  ترضح  ریبک  هیقف  همالع  و 

، ًاوهس وأ  ًادمع ، اهتقو  نم  تتاف  یّتلا  هّیمویلا  هالصلا  ءاضق  بجی  »

441 ص :

ص 322. ج 1 ، ّیبرعلا ، باتکلا  راد  تاروشنم  عبط  دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  - 1
ص 126. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  هّیرفعجلا  راثآلا  ءایحإل  مالسلا  هیلع  هّیوضترملا  هبتکملا  عبط  هّیمامإلا ، هقف  یف  طوسبملا  - 2

ص 220. ج 2 ، هراتس ، هعبطملا  عبط  یقثولا ، هورعلا  - 3
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 ...«. نالطبلا هدقف  بجوی  طرش  وأ  ءزج  دقفل  هدساف  اهب  یتأ  اذإ  اذک  و  کلذ ، ریغل  وأ  تقولل ، بعوتـسملا  مونلا  لجأل  وأ  ًالهج ، وأ 
(1)

.دشن ادیپ  هلئسم  نیا  رد  یفلاخم  نیحلاصلا  جاهنم  رب  یلاعت  هللا  مهدّیا  مارک  ياهقف  یشاوح  رد  میوگ : یم 

: هللا همحر  یّلح  همالع  و 

رـصع زامن  رگا  سپ  هدـش ؛ توف  بیترت  هچ  هب  دـنادب  هاگره  تسا ، مزال  نآ  رد  بیترت  ۀـظحالم  ءادا ، زامن  لـثم  اـضق  ياـهزامن  «و 
رـس زا  لودع ، دـشن  نکمم ]  ] رگا و  ناکما ، اب  رهظ  زامن  هب  ددرگرب  دـش ، تفتلم  سپ  تشاد ، ییاضق  رهظ  زامن  رب  مّدـقم  ار  ییاضق 

(2) ًابوج .» دریگب و 

: هللا همحر  یقارن  يدهم  دَّمحم  الم  و 

ضیح و زا  یلاخ  لقاع و  غلاـب و  زاـمن  نآ  توف  تقو  رد  صخـش  نآ  دوش و  توف  یـصخش  زا  هّیموی  ياـهزامن  زا  يزاـمن  هاـگره  »
تقو رد  غولب و  مدع  نیح  رد  هک  يزامن  ره  سپ  .تسا  بجاو  وا  رب  زامن  نآ  ياضق  دشاب ، هدوب  یـشوه  یب  یلـصا و  رفک  سافن و 
ربانب .درادن  اضق  دوش ، توف  یـشوه  یب  امغا و  تهج  هب  هک  يزامن  ره  نینچ  مه  .درادن و  اضق  دوش ، توف  سافن  ای  ضیح  ای  نونج 

(3) تسا .» بجاو  زین  نآ  ياضق  دوش ، توف  صخش  زا  یتسم  رد  ای  باوخ  تقو  رد  هک  ییاهزامن  و  برقا ... 

: هللا همحر  یشعرم  ینیسح  لیعامسا  دّیس  هللا  تیآ  قّقحم  هیقف  و 

کلذ سافن و  وأ  نونج  وأ  رغـصب  ّیلـصأ و ال  رفکب  دادترا ال  وأ  هراهط  كرت  وأ  مون  وأ  نایـسن  وأ  دعب  هتئافلا  هضیرفلا  ءاضق  بجی  »
(4) ًاّصن .» ًيوتف و  ًاعامجإ  کلذ  اهتلیضف و  تقو  ّقیضتی  مل  ام  لب و  هرضاحلا  هضیرفلا  تقو  قیضتی  مل  ام  رکذلا  دنع 

442 ص :

ص 199/ ج 1 ، ملعلا ، هنیدم  رشن  عبط  نیحلاصلا ، جاهنم  - 1
ص 33. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلا  ناهذألا  داشرإ  ۀمجرت  - 2

ات ص 459. ص 458  باتک ، ناتسوب  عبط  مالسلا ، هیلع  هّیوضر  ۀفحت  - 3
ص 356. ج 1 ، رانملا ، هسّسؤم  عبط  هعیشلا ، هقف  تاَّیعامجإ  - 4
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: هللا همحر  میکح  یئابطابط  دیعس  دمحم  دیس  هللا  هتیآ  ترضح  ریبک  عجرم  و 

رد رگید  لیلد  ره  هب  ای  باوخ و  هبلغ  رثا  رد  ای  ینادان ، ای  یـشومارف ، اـی  يوهـس ، اـی  دـمع  يور  زا  ار  بجاو  ياـهزامن  یـسک  رگا  »
لطاب تروص  هب  نآ ، طیارش  ای  ءازجا و  زا  یکی  كرت  تهج  هب  هک  يزامن  ره  زین ] و   ] .دهد ماجنا  ار  نآ  ياضق  دیاب  دناوخن ، شتقو 

(1) دروآ .» اج  هب  ار  نآ  ياضق  دیاب  تقو ، زا  جراخ  رد  هدرکن  هداعا  هدش و  هدناوخ 

: هلظ ماد  يزیربت  ینازودزود  هللادی  ازریم  هللا  تیآ  عُّیشت  ناهج  رد  یلاع  عجرم  ریبک  هیقف  و 

نآ بیترت  دنادب  هکیتروص  رد  هدـش ، توف  وا  زا  هک  یبیترتب  وحن و  ره  هب  هدـش  توف  صخـش  زا  هک  ییاهزامن  ياضق  تسا  بجاو  »
(2) تسا .» طقاس  بیترت  دنادن  رگا  و  دوش ، لصاح  بیترت  هک  دروآ  اجب  يوحنب  ار 

[ تَّنس ِلها  ياملُع  ياواتف  زا  یخرب  لقن  رد  ]

 -: ق.ه م 505  یلازغ -  دَّمحم  نب  دَّمحم  نب  دَّمحم  دماحوبا  تنس  لها  گرزب  ملاع 

نفُدی امک  نفد  و  فیـسلاب ، ٍذـئنیح  لتق  هرورـضلا  هیهافرلا و  تقو  جرخ  یتح  اهئاضق ؛ نع  عنتما  و  ًادـمع ، ًهدـحاو  ًهالـص  كرت  نم  »
(3) هَربق .»...  سِمُطی  هیلع و ال  یّلُصی  و  نیملسملا ، رئاس 

 -: ق.ه م 600  یعفاش -  راّطع  نب  دواد  نب  یلع  نیدلا  ءالع  همالع  ّتنس  لها  گرزب  ِملاع  و 

مونب تقولا  نع  تجرخ  اذإ  هالصلا  همزلی  هَّنأ  هانعم : اَهَرَکَذ ،» اذِإ  اَهِّلَُصیلَف  ًهالَص ، َیِـسَن  نَم  : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلوق  و  »... 
اهل هراَّفک  هنأ ال  ینعی : َِکلذ .: الا  اَهل  َهَراَّفَک  ال  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلوق  .هیف و  فالخ  اذه ال  و  ءاضق ، نوکت  و  نایـسن ، وأ 

مایص وأ  ٍقتع  نم  اهلعف ؛ عم  ُرخآ  ءیش  همزلی  و ال  اهِرکذ ، َتقو  اهلعف  ریغ 

443 ص :

ص 115. مالسلا ، هیلع  هّمئألا  نماث  رهم  تاراشتنا  عبط  لئاسملا ، بختنم  - 1
م 77. ص 80 ، هل ، مّظعم  رتفد  عبط  نیدلا ، ماکحا  یلا  نینمؤملا  داشرا  ۀلاسر  - 2

ص 212. ج 1 ، مقرألا ، یبأ  نب  مقرألا  راد  هکرش  عبط  ّیعفاشلا ، هقف  یف  زیجولا  - 3
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ضعب یف  لادـبإلا  عقی  اـمک  اـهئاضقل  لدـب  ـال  هَّنأ  هدارم  َّنأ  لـمتحی  و  هئاـضق ، بوجو  عـم  هراَّفکلا  هلخدـت  اَّمم  اـهریغک  هقدـص ، وأ 
یف دـهاجم -  لاق  يرکِذـِل ،») َهالَّصلا  ِِمقَأ  : ) هلوق .اهب و  نایتإلا  نم  َّدـُب  لـب ال  رافغتـسالا ، هبوتلا و  دَّرجم  یفکی  ـال  هَّنأ  وأ  تاراَّفکلا ،

اهئاضقب رمألا  َّمث  اهمقإف ...  اهترکذ  ّمث  هالـص  تکرت  اذإ  لتاقم : لاق  و  اهیف ، ینرکذتل  يأ : يرکِِذل :») َهالَّصلا  ِِمقَأ  َو   -: » ) یلاعت هلوق 
نم ِّقح  یف  بوجولا  یع  اَّمأ  کلذـک ، هَّنأ  َّکش  و ال  هیف ، لعفلاب  رمألا  قَّلعتیف  هب ، رومأـملل  ًاـفرظ  ریـصیف  اـهرکذ ، دـنع  هلعف  یـضتقی 

و ّیعفاشلا ، باحصأ  یضعب  هرکذ  امک  بجی  و ال  یهسلا ، مئانلا و  ِّقح  یف  بابحتـسالا  یلع  وأ  روفلا ، یلع  بجی  هَّنإف  ًادماع ، اهکرت 
بوجو مدع  یلع  ءاملعلا  ضعب  َّلدتـسا  و  ًاقلطم ، روفلا  یلع  بوجولا  مدع  مهـضعب  و  ًاقلطم ، روفلا  یلع  بوجولا  مهـضعب  رکذ  دـق 

(1) نایسنلا .»...  مونلا و  رذعب  روفلا  یلع  ءاضقلا 

 -: ق.ه خ 702  دیعلا -  قیقد  نبا  نیدلا  ّیقت  تَّنس  لها  گرزب  ملاع  و 

ِِمقَأ ، ) َِکلذ الا  اََهل  َهَراّفَک  ال  اهَرَکَذ ، اذِإ  ِلَُصیلَف  اهّ ًهالَص ، َیِسَن  نَم  : » لاق ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  کلام ، نب  سنأ  نع  »
ّهنأ اهدـحأ : ٍهوجو : نم  هیلع  مالکلا  اَهَرَکَذ .» اذِإ  ِلَـصَی  اهَیّ نَأ  اَُهتَراّفَکَف  اهنَع ، َمان  وَأ  ًهالَـص ، َیِـسَن  نَم  : » ٍملـسمل و  يرکِذـِل ،») َهالَّصلا 
دنع اهئاضقب  رمألا  هّجوت  یـضتقی  ظفللا  یناثلا : هیف .  فـالخ  ـال  و  هقوطنم ، وه  و  نایـسنلا ، وأ  مونلاـب  تتاـف  اذإ  هالـصلا  ءاـضق  بجی 

 - ٍهالص یف  وه  و  ًهَّیسنم -  ًهالـص  رکذ  نم  َّنأب  لوقی  نم  هب  ّلدتـسی  دق  ثلاثلا : بجی ...  و ال  روفلا ، یلع  هؤاضق  ّبحتـسیف  اهرکذ ... 
ِّذَفلا نیب  یبهذم  لیصفت  کلذ  یف  مهل  لب  ًاقلطم ، هَّیکلاملا  کلذب  لقی  مل  و  اهیف ، عرش  یتَّلا  عم  بیترتلا  هبجاو  تناک  اذإ  اهعطقی  نأ 

مامإلا و 

444 ص :

لیذ ح 4. ص 572 و 573 ، ج 1 ، هّیمالسإلا ، رئاشبلا  راد  هکرش  عبط  ماکحألا ، ثیداحأ  یف  هَدمَعلا  حرش  یف  هَّدُعلا  - 1
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الا اََهل  َهَراّفک  ال  : » مالـسلا هیلع  هلوق  عبارلا : ًاقلطم ...  هب  لالدتـسالا  ّرمتـسی  الف  ـال ، وأ  هعکر  دـعب  رکذـلا  نوکی  نأ  نیب  و  مومأـملا ، و 
(1) یلوألا .»...  قیرط  نم  كرتلاب  دماعلا  یلع  ءاضقلا  بوجو  سماخلا : هیلاملا ...  هراَّفکلا  یفن  هب : داری  نأ  لمتحی  َِکلذ ،»

.دشاب یم  عُّیشت  نّنست و  لها  ياملع  عامجا  اب  فلاخم  باب  نیا  رد  یبرع  نبا  ياوتف  نیا  هک  دش  تباث  نیاربانب  میوگ : یم 

! درک یم  شوگ  انغ  هللااب -  ذایعلا  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  . 2

کلذ یف  عرشلا  اهدیأ  میعنلا و  نم  اهظوظح  بلط  یلع  سوفنلا  هیف  تلوتـسا  رورـس و  هنیز و  حرف و  موی  ناک  امل  دبعلا  نأ  لاق ...« :
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  دجـسم  یف  هشباحألا  تبعل  مویلا  اذه  یف  هنیزلا و  مویلا و  اذـه  یف  بعللا  مهل  عرـش  هیف و  موصلا  میرحتب 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  تیب  لخد  مویلا  اذه  یف  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هفلخ  هشئاع  مهیلإ و  رظنی  فقاو  وه  ملـس و  هلآ و 

دارأ امل  عمسی و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  یف  اتنغف  ناتینغم  ملـس  هلآ و 
(2) دیع .»! موی  هنإف  رکبابأ  ای  امهعد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هل  لاق  امهیلع  ریغی  نأ  لخد  نیح  رکبوبأ 

هیلع هللا  یلص  مالسا  مّرکم  ّیبن  سدقم  دوجو  هب  ندز  تمهت  رب  هوالع  نآ  رب  نتشاذگ  هحـص  یلعج و  ثیدح  نیا  لقن  اب  یبرع  نبا 
! دنکش یم  دیع  نشج و  زور  رد  ار  انغ  تمرح  ملس ، هلآ و  و 

(3) میوگ : یم 

: همیرک تایآ 

اهَیلإ اوُّضَقنا  ًاوَهل  وَأ  ًهَراِجت  اوَأَر  اذإ  و  : ) هنأش مظع  هلالج و  ّلج  هللا  لاق  . 1

445 ص :

لیذ ح 4. ات ص 297 ، ص 296  هَّنسلا ، هبتکم  عبط  ماکحألا ، هدمع  حرش  ماکحألا  ماکحإ  - 1
ص 461. ج 7 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 519 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2

رد یغاب » برع  نیسح  دیس  ربیخ  ثّدحم  : » فیلأت ءانغلا ،» هماخ  نع و  ءاطغلا  فشک   » ۀلاسر هب  بلطم  لیـصفت  تهج  : میوگ یم  - 3
اـضر : » شـشوک هب  یقیـسوم ، ءاـنغ ،  » ۀـعوسوم زین  و  يزمر :» دیعـس  : » فیلأـت یقیـسوم » زار   » زین و  هلماـک » هرـشع   » هعوـمجم نمض 

.دیئامن هعجارم  و ...  باتک » ناتسوب  : » پاچ یتمعن ،» اضر  دمحم  يراتخم و 
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(1) َنیقِزاَّرلا .) ُریَخ  ُهللا  ِهَراجِّتلا َو  َنِم  ِوهَّللا َو  َنِم  ٌریَخ  ِهللاَدنِع  ام  ُلق  ًاِمئاق  َكُوکََرت  َو 

ٌباذَع مَُهل  َِکئلوُأ  ًاوُزُه  اهَذِخَّتَی  ٍملِع َو  ِریَِغب  ِهللا  ِلیبَس  نَع  َّلُِضِیل  ِثیدَحلا  َوَُهل  يرَتشَی  نَم  ِساّنلا  َنِم  َو  : ) یلاعت هناحبـس و  هللا  لاق  . 2
(2) ُنیهُم .)

(3) ًامارِک .) اوُّرَم  ِوغَّللِاب  اُوّرَم  اذِإ  ِروُّزلا َو  َنوُدَهشَی  َنیذَّلا ال  َو  : ) ّلجوّزع هللا  لاق  . 3

(4) ِروُّزلا .) َلوَق  اُوِبنَتجلا  ِناثوألا َو  َنِم  َسجِّرلا  اُوِبنَتِجا  لئاق ...( : نم  َّزع  لاق  . 4

(5) َنُوضِرعُم .) ِوغَّللا  ِنَع  مُه  َنیذَّلا  َو  : ) میکحلا هللا  لاق  . 5

(6) َنیلِهاجلا .) یِغَتبَن  مُکیَلَع ال  ُمالَس  مُُکلامعأ  مَُکل  اُنلامعَأ َو  اَنل  اُولاق  ُهنَع َو  اُوضَرعَأ  َوغَّللا  اُوعِمَس  اذِإ  َو  : ) الع ّلج و  هللا  لاق  . 6

(7) هفیرش : تایاور 

ِءاَنِغلا ِرمَخلا َو  ِبرُـش  ِوهَّللا َو  یَلَع  مُه  َنُوتیبَی َو  ٌموَق  ُنوُکَیَـس  هَّنِإ  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلَـص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاـق  ِرَبَتعُملا : ِرَبَخلا  ِیف  . 1
(8) َریزانَخ .» ًهَدَِرق َو  اُوحَبصَأ  مِِهتَلَیل َو  نِم  اوُخِسُم  ذِإ  َِکلذَک  مُهاَنیَبَف 

(9) یِهالَملا .» ِءاَنِغلا َو  ِنَع  ِینغَی : َنُوضِرعُم ،) ِوغَّللا  ِنَع  مُه  َنیذَّلا  َو  : ») ِرَبَتعُملا ِرَبَخلا  ِیف  َو  . 2

446 ص :

هیآ 11. (، 62  ) هعمج هروس  - 1
هیآ 6. (، 31  ) نامقل هروس  - 2

هیآ 72. (، 25  ) ناقرف هروس  - 3
هیآ 30. (، 22  ) جح هروس  - 4

هیآ 3. (، 23  ) نونمؤم هروس  - 5
هیآ 55. (، 28  ) صصق هروس  - 6

.تسا هدش  لقن  ات ص 254  ص 239  ج 76 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  راونألا ، راحب  زا  شخب  نیا  هفیرش  ثیداحا  - 7
ص 181. ج 1 ، ّيرئازجلا ، باتکلا  راد  عبط  ّیمقلا ، ریسفت  - 8

ص 88. ج 2 ، ّيرئازجلا ، باتکلا  راد  عبط  ّیمقلا ، ریسفت  - 9
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(1) ِوغَّللا .») ُِسلاجَم  ُءاَنِغلا َو  َلاق : َروُّزلا ،؟ َنوُدَهشَی  َنیذَّلا ال  َو  : ») ِرَبَتعُملا ِرَبَخلا  ِیف  َو  . 3

(2) ُءاَنِغلا .») ُوهَّللا َو  ُبِذَکلا َو  ُوغَّللا  َلاق : ُهنَع ،؟ اوُضَرعَأ  َوغَّللا  اُوعِمَس  اذِإ  َو  : ») ِرَبَتعُملا ِرَبَخلا  ِیف  َو  . 4

«. یِهالَملا ُعیمَج  ِرمَخلا َو  ُبرُـش  ُءاَنِغلا َو  َلاق : ِهللا ،) ِلیبَس  نَع  َّلُِضِیل  ِثیدَـحلا  َوَُهل  يرَتشَی  نَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  : ») ِرَبَتعُملا ِرَبَخلا  ِیف  َو  . 5
(3)

یِحَتسَأ ٍءیَش  نَع  َُکلَأسَأ  نَأ  ُدیرُأ  ّینِإ  َكاِدف  ُتلِعُج  : » مالسلا هیلع  ِهللاِدبَع  ِیبَّأل  ُتُلق  لاق : دیمَح ، نب  ِمِصاع  نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 6
ِعَمـسَی َمل  ٍتاوصَِأب  ِهَرَجَّشلا  َکِلت  ُبِرـضَتَف  ُّبُهَتَف  اَهَحاَیِر  ُهللا  ُُرمأَی  ًارَجَـش  ِهَّنَجلا  یف  َّنِإ  : » َلاق ٌءاَنِغ »؟ ِهَّنَجلا  ِیف  : » ُتُلق لَس ،» : » َلاق ُهنِم »

(4) ِهللا .»...  ِهَفاَخَم  نِم  اینُّدلا  ِیف  َعاَمَّسلا  َكََرت  نَِمل  ٌضَوِع  اذه  : » َلاق َُّمث  ًانسُح ،» اِهلثِِمب  ِِقئالَخلا 

(5) َرقَفلا .» ُبِقَتعَی  َقافِّنلا َو  ُثِرُوی  ُءاَنِغلا  : » ُلوُقَی مالسلا ، هیلع  هللادبع  ابأ  ُتعِمَس  َلاق : َنُوراه ، ِنب  ِنَسَحلا  ِنَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 7

انغ و دندومرف : مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاصخ )  ) رد هللا  همحر  قودص  خیـش  و 
.تسا رقف  قافن و  ببس  یناوخ  هزاوآ 

: ُتُلق اَمُهبَرقَت ،» ال  : » َلاق ِدرَّنلا ،»؟ ِجنَرطَّشلا َو  نَع  َِلئُس  : » َلاق مالسلا ، هیلع  هللادبع  یبأ  نَع  یماّشلا ، ِعیبَّرلا  یبَأ  نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 8
(6) اُولَعفَت .»...  ِهیف ال  َریَخ  ال  : » َلاق ُءاَنِغلاَف »؟ »

447 ص :

ص 117. ج 2 ، ّيرئازجلا ، باتکلا  راد  عبط  ّیمقلا ، ریسفت  - 1

ص 142. ج 2 ، ّيرئازجلا ، باتکلا  راد  عبط  ّیمقلا ، ریسفت  - 2

ص 161. ج 2 ، ّيرئازجلا ، باتکلا  راد  عبط  ّیمقلا ، ریسفت  - 3

ص 169. ج 2 ، ّيرئازجلا ، باتکلا  راد  عبط  ّیمقلا ، ریسفت  - 4
ح 84. ص 24 ، ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  لاصخلا ، - 5

ح 119. ص 251 ، ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  لاصخلا ، - 6
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ٌنُوعلَم َو ُرِحاَّسلا  ٌنُوعلَم َو  َنِهاـکلا  ٌنوـُعلَم َو  ُمِّجَنُملا  : » لاـق مالـسلا ، هیلع  هللادـبع  یبأ  نَع  ِسُوباـق ، ِنب  ِرـصَن  نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  َو  . 9
(1) ٌنوُعلَم .»...  َوُهَف  اَهَبسَک  َلَکأ  اهاَوآ َو  نَم  ٌهَنوُعلَم َو  ُهَیِّنَغُملا 

؛ تسنوعلم مجنم  دندومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاصخ )  ) رد هللا  همحر  قودص  خیـش  و 
.تسنوعلم دروخب  وا  بسک  دزم  زا  دهد و  اج  ار  وا  هک  یسک  تسنوعلم ، ناوخ  هزاوآ  نز  تسنوعلم ، رگوداج 

َکیلاوَم نِم  ًالُجَر  َّنِإ  َكاَدـِف  ُتلِعُج  : » مالـسلا هیلع  ِلَّوَـألا  ِنَسَحلا  ِیبَأـِل  ُتُلق  َلاـق : دـالِبلا  ِیبأ  ِنب  ِمیهاربإ  نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  َو  . 10
«. ٌتخُس ِنَغُملا  ِهَیّ ِبلَکلا َو  َنَمَث  َّنِإ  اهیف  یل  َهَجاح  ال  : » َلاقَف اهَُثُلث »! ََکل  َلَعَج  دَق  ٍرانید َو  َفلأ  َرَشَع  َهََعبرَأ  َّنُُهتَمِیق  ٌتاَِینَغُم  ٍراَوَج  ُهَدنِع 

(2)

: َلاقَف ِعامَّسلا »! ِیف  َتصَّخَر  َکَّنَأ  ینَرَبخَأ : َّیِـساَّبَعلا  َّنِا  : » مالـسلا هیلع  اضِّرِلل  ُتُلق  َلاـق : ِتلَّصلا  ِنب  ِناـیَّرلا  ِنَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  َو  . 11
مهیلع ِنیَـسُحلا  ِنب  ِِّیلع  نب  َدَّمَُحم  ٍرَفعَج  َابَأ  یَتَأ  ًالُجَر  َّنَأ  ُُهتمَلعَاَف : ِءاَنَغلا ؟ ِعاَمَـس  نَع  یَنلَأَس  امَّنِإ  َناک ، اذَـکه  اـم  ُقیدـنَّزلا  َبَذَـک  »

َلاقَف ءانَغلا ؟ ُنوکَی  امِهِّیَأ  َعَم  ِلِطابلا  ِّقَحلا َو  َنَیب  یلاـعَت  كَراـبَت و  ُهللا  َعَمَج  اذِإ  ینِربخَأ  َُهل : َلاـقَف  ءاَـنَغلا ؟ ِعاَمَـس  نَع  َُهلَأـسَف  مالـسلا ،
(3) َهل .» یلوَق  َناک  اذَکهَف  َکِسفَن ، یلَع  َتمَکَح  دَقَف  َُکبسَح ، مالسلا : هیلع  رَفعَجوبأ  َُهل  َلاقَف  ُلِطابلا ، َعَم  لجَّرلا :

َیِلا ِعاِمتـسِإلا  ُهَرثَک  : » لاق مـالَّسلا ، هیلَع  َنینِمؤُملاِریمَأ  نَع  ِهیبَأ  نَع  ٍدیعَـس  ِنب  ِرَوث  نَع  ِقیقحَّتلا -  یَلَع  ِحـیحَّصلاَک -  ِّيِوَقلا  ِیف  َو  . 12
(4) َرقَفلا .» ُثِرُوت  ِءاَنِغلا 

448 ص :

ح 67. ص 297 ، ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  لاصخلا ، - 1
ح 1195. ص 305 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  عبط  دانسإلا ، برق  - 2
ح 1250. ص 342 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  عبط  دانسإلا ، برق  - 3

ح 2. ص 505 ، ج 2 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  لاصخلا ، - 4
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ُمِهیَلَع ِِهئابآ  نَع  يِّدَج ، نَع  یبَأ ، ینَثَّدَح  َلاق : مالَّسلا ، هیلع  ِهللاِدبَع  یبَأ  نَع  ٍِملسُم ، ِنب  ِدَّمَُحم  َو  ٍریـَصب ، یبَأ  نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 13
(1) ِهَّنَجلا .» یَلَع  َسیلبإ  ُحَون  ُءاَنِغلا  : » مالَّسلا هیلع  َنینِمؤُملاُریمَأ  َلاق  مالَّسلا ،

ِمیهاربِإ ِنب  ِماشِه  َّنِإ  يدِّیَـس ! ای  ُتلُقَف : ِناسارُِخب  ًاموَی  مالَّسلا  هیلع  اـضِّرلا  َتلَأَـس  : » لاـق تلَّصلا ، ِنب  ِناـیَّرلا  ِنَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  َو  . 14
َلَأَس ًالُجَر  َّنِإ  َُهل : ُتلُقَف  َِکلذ ، نَع  یَنلَأَس  امَّنِإ  ُقیدنَّزلا ، َبَذَـک  : » َلاقَف ءانَغلا »! ِعاِمتـسا  ِیف  َُهل  َتصَّخَر  َکَّنَأ  َکنَع  یَکَح  َّیِـساَّبَعلا 

، ِلِطابلا َعَم  َلاقَف : ءانَغلا ؟ ُنوکَی  َنیَأَف  لِطابلا  ِّقَحلا َو  َنَیب  ُهللا  َزَّیَم  اذِإ  مـالَّسلا : هیلع  رَفعَجُوبأ  َلاـقَف  َکـِلذ ؟ نَع  مـالَّسلا  هیلع  رَفعَج  اـبَأ 
(2) َتیَضَق .» دَق  رفعجُوبأ :؟ َُهل  َلاقَف 

يزور ناسارخ  رد  نم  تفگ : تلص  نب  ناّیر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع   ) رد هللا  همحر  قودص  خیش  و 
ار انغ  هب  نداد  شوگ  هزاجا  وا  هب  هک  درک  لقن  امـش  زا  یـسابع  میهاربا  نب  ماشه  نم ، ياقآ  يا  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا 

ماما زا  يدرم  متفگ : نم  درک و  لاؤس  نم  زا  انغ  ندینـش  مکح  هرابرد  وا  تسا ، هتفگ  غورد  قیدـنز  دـندومرف : ترـضح  دـیا !؟ هداد 
رد انغ  دنک  یم  ادج  لطاب  زا  ار  ّقح  دنوادخ  هک  یتقو  دندومرف : رقاب  ترضح  شخساپ  رد  و  دیسرپ ، ار  هلأسم  نیا  مالـسلا  هیلع  رقاب 

دوخ وت  تروص  نیا  رد  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  تسه ، لطاب  بناج  رد  انغ  تفگ : درم  دشاب ؟ یم  ود  نآ  زا  کی  مادک 
.یتفگ ار  نآ  مکح 

، ُِّینابیَّشلا هللاِدبَع  ِنب  دَمحَأ  َو  ُِّیناَّطلا ، َنامیَلُس  ِنب  ِِرماع  ِءاَّرَفلا ، ِنامیَلُس  ِنب  دُواد  نَع  ِقیقحَّتلا -  یَلَع  ِضیفَتسُملا -  ِحیحَّصلا  ِیف  َو  . 15
ِیبَأ ِینَثَّدَح  َلاق : ٍرَفعَج ، ِنب  یَسُوم  یبَأ  ینَثَّدَح  َلاق : مالَّسلا ، هیلع  اضِّرلا  یَسُوم  ِنب  ِِّیلَع  نَع  َو 

449 ص :

ح 10. ص 631 ، ج 2 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  لاصخلا ، - 1
ح 32. ص 14 ، ج 2 ، ناهج ، رشن  عبط  مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  - 2

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 483 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_449_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_449_2
http://www.ghaemiyeh.com
www.ebnearabi.com


: َلاق یلَع ، ِنب  ِنیَـسُحلا  ِیبَأ  ینَثَّدَـح  َلاق : ِنیَـسُحلا ، ُنب  ُِّیلَع  یبَأ  ینَثَّدَـح  َلاق : یلَع ، ِنب  ِدَّمَُحم  یبَأ  ینَثَّدَـح  َلاـق : دَّمَُحم ، َنب  َرَفعَج 
ِنیِّدلِاب َو ًافافِختِسا  مُکیَلَع  ُفاخَأ  ّینِإ  : » َلاق مّلس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یَّلَص  هللا  ُلُوسُر  نَع  مالَّسلا ، هیلع  ِِبلاط  یبَأ  ُنب  ِیلَع  یبَأ  ینَثَّدَح 

(1) ِنیِّدلا .» ِیف  مُِکلَضفَِأب  َسَیل  مُکَدَحَأ َو  َنُومِّدَُقت  َریمازَم َو  َنآرُقلا  اُوذِخَّتَت  نَأ  ِمِحَّرلا َو  َهَعیطَق  ِمکُحلا َو  َعَیب 

: َلاق ِیلوَّصلا ، یَیحَی  ِنب  دمَُحم  انَثَّدَح  َلاق : یقَهِیبلا ، ِدَمحَأ  ُنب  ُنیَسُحلا  ِِّیلَع  ُوبَأ  ُمِکاحلا  انَثَّدَح  مالـسلا : هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  . 16
: َلاق ِذـیبَّنلا ،-  ِبرُِـشب  عامَّسلِاب َو  ًارِهَتـشُم  َناک  َو  دابِع -  یبَأ  ِنب  دَّمِحم  ِنیـسُحلا  ُوبَأ  ینَثَّدَـح  َلاق : ُّيِدـنِکلا ، ِدَّمَُحم  ُنب  ُنوَع  انَثَّدَـح 
: ُلوُقَی َّلَجَوَّزَع ، َهللا  َتعِمَس  ام  َأ  ِوهَّللا ، ِلِطابلا َو  ِزِّیَح  یف  َوُه  ِهیف َو  ٌيأَر  ِزاجِحلا  ِلهَِأل  : » َلاقَف ِعامَّسلا »؟ ِنَع  مالسلا  هیلع  اضِّرلا  ُتلَّأَس  »

(2) ًامارِک .) اوُّرَم  ِوغَّللِاب  اوُّرَم  اذِإ  «َو 

ِینَثَّدَـح َلاق : َدَـمحأ ، ِنب  یَـسیع  یـسُوم  ُوبَأ  یبَأ  ٌّمَع  ینَثَّدَـح  َلاـق : ِّيِروُصنَملا ، ِنَع  ِقیقحَّتلا -  یَلَع  ِحـیحَّصلاَک -  ِّيِوَقلا  ِیف  َو  . 17
َلاـق لاـق : مالـسلا ، مهیلع  رَفعَج  ِنب  یَـسُوم  یبَأ  ینَثَّدَـح  َلاـق : یـسوم ، ِنب  ِِّیلَع  ِهیبَأ  نَع  یبَأ ، ینَثَّدَـح  َلاـق : ٍدَّمَُحم ، ُنب  ُِّیلَع  ُماـمإلا 
ِروُّزلا ُلوَق  ُجـنَرطَّشلا َو  ُسجِّرلا  َلاـق : ِروُّزلا ،) َلوَق  اُوِبنَتجا  ِناـثوَالا َو  َنِم  َسجِّرلا  اُوِبنَتجاَـف  : ) یلاـعَت ِهلوَق  یف  : » مالـسلا هیلع  ُقداّـصلا 

(3) ُءاَنِغلا .»

ِنب َمیهاربا  ُنب  دـمَُحم  انَثَّدَـح  َلاـق : ُراَّفَّصلا ، ٍدَّمَُحم  ُنـب  ُلیعامـسإ  اـَنِربخَأ  َلاـق : َناَرـُشب ، ُنـبا  اـنِربخَأ  یـسوطلا : خیـشلل  یلاـمألا  . 18
ُتعِمَس َلاق : ِلضَفلا ، ُنب  ٌهَداِتق  انَثَّدَح  َلاق : ٍرَحب ، ُنب  ُِّیلَع  انَثَّدَح  َلاق : ٌِّیناَولُحلا ، ِدیمَحلاُدبَع 

450 ص :

ح 140. ص 42 ، ج 2 ، ناهج ، رشن  عبط  مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  - 1
ح 5. ص 128 ، ج 2 ، ناهج ، رشن  عبط  مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  - 2

ح 575. ص 294 ، هفاقثلا ، راد  عبط  هللا ، همحر  هفئاطلا  خیشل  یلامألا  - 3
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: ُلوقَی مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  َبِحاص  ٍِکلام  ابَأ  ُتعِمَـس  َلاـق : َهَعیبَر ، ِهِّدَـج  نَع  هیبأ ، نَع  ُثِّدَُـحی  ِزاـغلا  َنب   َ ماـشِه
(1) َروُمُخلا .» ُمِِهبرُش  ِتاَنیَقلا َو  ُمِهِذاّخِتِاب  : » َلاق َِمب »؟ ِهللا ! َلوُسَر  ای  : » انُلق َلاق : ُفذَقلا ،» ُخسَملا َو  ُفَسَخلا َو  یتَّمُأ  یف  ُنُوکَی  »

ٍِدباعَک ِرمَخلا  ُنِمدُم  ٍِرَش َو  ِّلُک  ُحاتفِم  ُبارَّشلا  ِقافِّنلا َو  ُّشُع  ُءاَنِغلا  : » َلاق امِهِدَحَأ ؟ نَع  ِّیِمَرضَخلا ، ٍرَکب  یبَأ  نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 19
(2) ِهللا .» َماَرَح  َمَّرَِحل  ِهللا  ِباتِک  َقَّدَص  َول  ِهللا  ِباتِِکب  ُبِِّذَکُم  ٍنَثَو 

دَّمَُحم َنب  َرَفعَج  ُتلَأَس  : » َلاـق یلعألاِدـبَع  نَع  حـیحَّصلا ،] ِیف  يرخُأ  ٍهَخـُسن  یف  و   -، ] قیقحَّتلا یَلَع  ِحـیحَّصلاَک -  ِنسَحلا  ِیف  َو  . 20
ِجـنَرطَّشلا َو ِناثوَألا  َنِم  ُسجِّرلا  : » َلاق ِروُّزلا »؟) َلوَق  اُوِبنَتجا  ِناثوَألا َو  َنِم  َسجِّرلا  اُوِبنَتجاَف  : ) َّلَـجَوَّزَع ِهللا  ِلوَق  نَع  مالـسلا ، اـمهیلع 

(3) ُءاَنِغلا .» ُهنِم  : » َلاق ِثیدَحلا »؟) َوَُهل  يرَتشَی  نَم  ساّنلا  َنِم  َو  : ) َّلَج َوَّزَع  ُُهلوَق  : » ُتُلق ُءاَنِغلا ،» ِروُّزلا  ُلوَق 

يذَِّلل ِلُجَّرلا  ُلوَق  ُهنِم  : » َلاق ِروُّزلا »؟ ِلوَق  نَع  ُُهتلَأَس  : » َلاـق مالـسلا ، هیلع  هللادـبَع  یبَأ  نَع  َناـمثُع ، ِنب  ِداَّمَح  نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  َو  . 21
(4) َتنَسحَأ .» ِنَُغی  یّ

ام َأ  : » َلاـق مالـسلا ، هیلع  هللادـبَع  یبَأ  نَع  ِِهتَخیـشَم ، ِضَعب  نَع  یِّمِـشاَهلا  ِلـضَفلا  نَع  ِقیقحَّتلا -  یَلَع  ِحـیحَّصلاَک -  ِّيِوَقلا  ِیف  َو  . 22
(5) ِبَُست .» ُحّ َیِه  ِِهتَّباد َو  یلَع  ِنَُغی  یّ نَأ  مُکُدَحَأ  یحَتسَی 

يرَتشَی نَم  ساّنلا  َنِم  َو  : ) ِِهلوَق یف  راّنلا ، ِهیَلَع  ُهللا  َدَـعَو  دَـق  اَّمِم  ِءاـنِغلا  َّنَأ  مَلعا  َو  ٌمارَح ، ِهَیّنَغُملا  ُبسَک  : » مالـسلا هیلع  اـضرلا  هقف  . 23
ِلیبَس نَع  َّلُِضِیل  ِثیدَحلا  َوَُهل 

451 ص :

ح 882. ص 397 ، هفاقثلا ، راد  عبط  هللا ، همحر  هفئاطلا  خیشل  یلامألا  - 1
ح 3. ص 476 ، ج 2 ، ّيروادلا ، هبتکملا  عبط  عئارشلا ، للع  - 2

ح 1. ص 349 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  رابخألا ، یناعم  - 3

ح 2. ص 349 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  رابخألا ، یناعم  - 4
ح 144. ص 375 ، ج 2 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  نساحملا ، - 5
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ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  رابخألا ) عماج   ) رد و 
رـس يالاب  رب  شتآ و  زا  تسا  يروبنط  وا  تسد  هب  تسا و  يور  هایـس  وا  تمایق و  زور  روبنط  بحاص  دوش  یم  هتخیگنارب  دندومرف :
روگ زا  یگدـنناوخ  انغ و  بحاص  دوش  یم  هتخیگنارب  ار و  وا  رـس  دـننزیم  هک  تسیزرگ  کی  ره  تسدـب  دـنا  هتـشرف  رازه  داتفه  وا 

.نیا لثم  فد  بحاص  نیا و  لثم  ین  بحاص  نیا و  لثم  هدننک  انز  دوش  یم  هتخیگنارب  گنگ و  رک و  روگ و  روخ 

یعرش یئاه  تّجح  هک  دش -  رکذ  هک  اه  نآ  دّیؤم  تایاور  حیحصلاک و  حیحـص و  ثیداحا  هفیرـش و  تایآ  عومجم  زا  میوگ : یم 
مالسلا مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دزن  رد  نآ  تحابق  انغ و  تمرح  دنـشاب -  یم 

.دوش یم  راکشآ  یبرع  نبا  مالک  بذک  هدش و  راکشآ 

[ یلاعت هللا  مهدّیا  مارک  ياملُع  ياواتف  زا  یخرب  لقن  رد  ]

یم تسا ، هدـمآ  یبرع  نبا  مـالک  رد  هک  یلوعجم  ثیدـح  رکذ  زا  دـعب  هللا -  همحر  یناـشاک  فیرـش  هللا  بیبح  ـالم  قَّقحم  همـالع 
-: دیامرف

هیلع عمجم  هتمرح  و  ّفدـلاب ، یّهلتلا  زاوج  یلع  لب  یّنغتلا  زاوج  یلع  هیف  هلالد  ّهنأ ال  عم  هّماعلا ، قرط  نم  ّيورم  ّهنإف  يرت ، ام  هیف  «و 
(1) رهاظلا .» یلع  اننیب ،

: ضایر بحاص  هب  روهشم  هللا  همحر  یئابطابط  یلع  دّیس  قّقحم  همالع 

(2) هیف .» بیر  و ال  هقلطم ، کلذ  عم  یه  و  رتاوتلا ، غلبت  تداک  ءانغلا ] همرح  یف  يأ :  ] کلذ یف  صوصنلا  هلمجلاب : و  »... 

456 ص :

ص 135. هللا ، همحر  یناشاکلا  فیرشلا  هللا  بیبح  الملا  راثآ  ءایحإ  زکرم  ءانغلا ، هلأسم  قیقحت  یف  ءانغتسالا  هعیرذ  - 1
ص 156. ج 8 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  لئاسملا ، ضایر  - 2
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: هللا همحر  يراصنا  مظعا  خیش  نیدهتجم  ءاهقف و  داتسا  و 

(1) اهرتاوت .»...  حاضیإلا  یف  یعدا  هضیفتسم و  اهب  رابخألا  و  هلمجلا ، یف  هتمرح  یف  فالخال  ءانغلا  »... 

: هللا همحر  یئوخ  مساقلاوبا  دیس  هللا  تیآ  و 

(2) هعیشلا .»...  نیب  هلمجلا  یف  ءانغلا  همرح  یف  فالخ  ال  »... 

: هللا همحر  یناگیاپلگ  يوسوم  اضر  دمحم  دیس  هللا  تیآ  ریبک  همالع  و 

یلع هلادـلا  رابخالا  یف  رتاوتلا  یعدا  دـق  لب  هیلع ، هیمـسقب  عامجإلا  رهاوجلا  یف  لب  ءانغلا ، میرحت  یف  باحـصألا  نیب  فالخ  ال  »... 
(3) هتمرح .»... 

: هللا همحر  يراوزبس  یلعألا  دبع  دیس  ریبک  همالع  و 

(4) اهریغ .» ءاثر و  وأ  ءاعد  وأ  هءارق  یف  هعوقو  نیب  هتمرح  یف  قرف  و ال  مارح ، هعامتسا  ءانغلا و  لعف  »

: هللا همحر  يزیربت  اقآ  داوج  ازریم  هللا  تیآ  ترضح  دیقف  دیلقت  عجرم  ریبک  هیقف  و 

(5) هدراولا .»...  هضیفتسملا  تایاورلاب  هیلع  ُّلدتسی  و  هلمجلا ، یف  ءانغلا  همرح  یف  فالخ  «ال 

: هللا همحر  یّلح  همالع  و 

[ لعف  ] نآ هب  دـشاب  هدـش  دـصق  هچنآ  مُّود : تسا ... : دروم  جـنپ  نآ  و  یحیبق ؛ هجو  رب  دـشاب  هدوب  لمتـشم  هک  یتراـجت  تسا  مارح  »
یف هچنآ  مراهچ : بیلص ... -  و  تب ، و  رامق ، و  روبنط ، و  طبرب ، و  دوع ، لیبق : زا  وهل -  تالآ  لثم  ار ؛ یمارح 

457 ص :

ص 141. ج 1 ، رئاخذلا ، راد  تاروشنم  عبط  بساکملا ، باتک  - 1
ص 304. ج 1 ، اج ، یب  بساکملا ،)  ) ههاقفلا حابصم  - 2

ص 91. اج ، یب  تاداهشلا ، باتک  - 3
م 12. ص 265 ، رانملا ، هسّسؤم  عبط  هّیعرشلا ، ماکحألا  عماج  - 4

ص 174. ج 1 ، نایلیعامسا ، هسّسؤم  عبط  بساکملا ، یلع  قیلعتلا  یلا  بلاطلا  داشرإ  - 5
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(1) لطاب .» هب  ندرک  هحون  و  مارح ؛ رما  رد  هملظ  تناعا  و  ءانغ ؛ و  همّسجم ، روص  تخاس ] و   ] لمع نوچ  تسا ؛ مارح  هسفن 

هراشا امیـس  ادـص و  هناسر  هب  تبـسن  بالقنا  ریبک  ربهر  ياهدومنهر  تاـنایب و  زا  یـشخب  هک  دـسر  یم  رظن  هب  بساـنم  اـج  نیا  رد 
: ددرگ

یقیـسوم تعاس  هد  هک  دشاب  يروط  دیابن  .دهدب  ورین  تردـق  ام  ياه  ناوج  هب  دـشاب و  هدـنزومآ  دـیاب  نویزیولت  ویدار و  هاگتـسد  »
هب مادک  ره  درادن ، یقرف  كایرت  اب  یقیـسوم  دنک ...  لیدبت  هسلخ  رامخ و  تلاح  کی  هب  ار  ام  ياه  ناوج  يدنمورین  دـنک و  شخپ 

.میتسرپ هنهک  ام  دشاب  دیا ، هدش  تسرپ  هنهک  دنیوگب  امش  هب  هک  نیا  زا  دیسرتن  دینک ، فذح  ار  یقیسوم  دروآ ...  یم  هسلخ  يوحن 
نویزیولت ویدار و  رد  یقیـسوم  رگا  دـنیوگ : یم  هک  نیا  .دـننزب  بقع  يّدـج  راـک  زا  ار  امـش  هک  نیا  يارب  تسا  هشقن  تاـملک  نیا 

نآ هب  ام  هک  دوش  یم  بجوم  تهج  نیا  ایآ  .دنورب  راذگب  .تسین  رذع  دنریگ ، یم  یقیـسوم  رگید  ياج  زا  دنور  یم  اه  نآ  دشابن ،
یقیسوم .تسام  ياه  ناوج  هب  تنایخ  تسا ، تکلمم  کی  هب  تنایخ  یقیسوم  مینک ؟ تنایخ  اه  نآ  هب  ام  مینک ؟ قیرزت  یقیسوم  اه 

اب ار  تعاس  دنچ  يزور  درک  تداع  هک  یناوج  دیهد ؛...  لیوحت  هعماج  هب  هدنزومآ  بلاطم  نآ  ياج  هب  دینک و  شفذح  یلک  هب  ار 
هک يروط  نامه  دنک ، یم  تداع  یقیسوم  هب  .دوش  یم  لفاغ  یلک  روط  هب  یگدنز  يدج  لئاسم  زا  دشاب ، هتشاد  راکو  رس  یقیسوم 
رد دنناوتب  هک  دنشاب  يدج  ناسنا  کی  دنناوت  یمن  رگید  دننک  یم  تداع  ردخم  داوم  هب  هک  یناسک  .دنک  یم  تداع  ردخم  داوم  هب 

(2) دنک .» رکف  تاوهش  طیحم و  ریغ  رد  دناوتن  رگید  هک  دنک  یم  يروط  ار  ناسنا  رکف  یقیسوم  .دننک  رکف  یسایس  لئاسم 

! تسا زیاج  ندوب  هلبق  هب  ور  ندرک  لوب  طئاغ و  ماگنه  . 3

بادآلا هذه  نم  اوفلتخا  و  ءالخلا ] لوخد  ءاجنتسالا و  بادآ  یف  ءاهقفلا  لاوقأ  : »] لاق

458 ص :

ات 187. ص 186  یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلا  ناهذألا  داشرإ  همجرت  - 1
.ماما هفیحص  زا  لقن  هب  ات ص 117  ص 115  مالسلا ، اهیلع  همطاف  فسوی  رشن  عبط  يزمر ، دیعس  یقیسوم ، زار  - 2
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وأ طئاغلا  هلبقلا  لابقتـسا  زوجی  هنأ ال  یلإ  لئاق  نمف  بهاذـم  هثالث  یلع  اهیف  اوناکف  اهرابدتـسا  لوبلا و  طئاغلاب و  هلبقلا  لابقتـسا  یف 
زوجی هنإ  لئاق  نم  لضفأ و  یلوأ و  کلذ  نع  هزنتلا  لوقأ و  هب  قالطاب و  کلذ  زوجی  هنإ  لئاق  نم  ناـک و  عضوم  يأ  یف  الـصأ  لوب 

(1) يراحصلا .»...  یف  زوجی  هینبملا و ال  فنکلا  یف  کلذ 

: میوگ یم 

(2) هفیرش : ثیداحا 

یـسوم نَسَحلا  ُوبَأ  مالـسلا َو  هیلع  هللادـبَع  یبَأ  ِدـنِع  نِم  َهَفینَحوبأ  َجَرَخ  : » َلاق ُهَعَفَر -  َمیهاربِا - ، ِنب  ِِّیلَع  نَع  رَبَتعُملا : ِرَبَخلا  ِیف  َو  . 1
َطوُطُـش ِدِـجاسَملا َو  ِهَِینفَأ  ِبنَتجا  : » َلاقَف مُکِدَـلَِبب »؟ ُبیرَغلا  ُعَضَی  َنیَأ  ُمـالُغ  اـی  : » هفینَحوبأ َُهل  َلاـقَف  ٌمـالُغ ،» َوُه  ٌِمئاـق َو  مالـسلا  هیلع 

(3) َتئِش .» ُثیَح  عَض  ََکبَوث َو  عَفرا  َو  ٍلَوب ، ِِطئاِغب َو ال  َهَلبِقلا  ِِلِبقَتسَت  َو ال  ِلاَّزُّنلا ، َلِزانَم  ِثلا َو  ِرامّ َِطقاَسَم  ِراَهنألا َو 

ِِلبقَتسَت ال  : » َلاق ِِطئاغلا »؟ ُّدَح  ام  : » مالسلا هیلع  ِنَسَحلا  ُوبَأ  َِلئُس  َلاق : ُهَعَفَر -  ِهِدانـسِِإب  ییحَی - ، ِنب  ِدَّمَُحم  نَع  ِرَبَتعُملا : ِرَبَخلا  ِیف  َو  . 2
(4) اَهِِربدَتسَت .» َحیِّرلا َو ال  ِِلبقَتسَت  َو ال  اَهِربدَتسَت ، َهَلبِقلا َو ال 

مث یلع ،... ؟ نب  نسحلا  لئس  لاق : هعفر ،-  هریغ  وأ  ءالعلا -  یبأ  نب  دیمحلادبع  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  حیحصلا ، یف  خیـشلا  هاور  و 
.هلثم (5) رکذ 

459 ص :

ص 500. ج 5 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 385 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
ات ص 303»و ص 301  ج 1 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  هعیشلا ، لئاسو   » زا شخب  نیا  هفیرـش  ثیداحا  - 2

.تسا هدش  لقن  ات ص 247 » ص 246  ج 1 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  عبط  لئاسولا ، كردتسم  »
ح 5. ص 16 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 3
ح 3. ص 15 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 4

ح 88. ح 65 و ص 33 ، ص 26 ، ج 1 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 5
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.ُهَلثِم (1) َرَکَذ  َُّمث  مالسلا ،...  هیلع  ٍِّیلع  ُنب  ُنَسَحلا  َِلئُس  َلاق : ًالَسُرم ، ِنیَسُحلا  ِنب  ِِّیلَع  ُنب  ُدَّمَُحم  ُهاَوَر  َو 

.ُهَلثِم (2) مالسلا  هیلع  اَضِّرلا  ِنَع  ًالَسُرم  ِعنقُملا  ِیف  ُهاَوَر  َو 

هیلع و هللا  یلص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  مالَّسلا ، ُمِهیَلَع  ِِهئابآ  نَع  ِقِداَّصلا ، ِنَع  ٍدیَز ، ِنب  ِنیَـسُحلا  ِنَع  ِقیقحَّتلا ،-  یَلَع  ِحیحَّصلاَک -  ِّيِوَقلا  ِیف  َو  . 3
(3) َهَلبِقلا .» اُوبَّنَجَتَف  َِطئاغلا  ُمتلَخَد  اذِإ  -: » یِهاَنَملا ِثیِدَح  یف  َلاق -  مّلس ، هلآ و 

رد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دومرف : مالـسلا ، هیلع  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  دیز  نب  نیـسح  زا  هیقف ،)  ) رد و 
هیلع هللا  یلص  ترـضح  نآ  هدومن  یهن  و  دینک ، بانتجا  هلبق  زا  سپ  ندرک ، طیاغ  هب  دیدش  لخاد  هک  ینامز  : » دومرف یهانم  ثیدح 

(4) طیاغ .» لوب و  اب  هلبق  لابقتسا  زا  ملس  هلآ و  و 

(5) ٍِطئاغ .» وَأ  ٍلُوِبب  ِهَلبِقلا  ِلابِقتسا  ِنَع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لُوسَر  یهَن  َو  : » لاق حیحَّصلاَک : رَبَخلا  یف  َو  . 4

هیلع هللا  یّلص  ِیبَّنلا  َلاق  َلاق : مالَّسلا ، هیلَع  ِیلَع  نَع  هِّدَج ، نَع  هیبَأ ، نَع  ِّیِمِشاهلا ، ِهللاِدبَع  ِنب  یَـسیع  نَع  ِحیحَّصلاَک ، ِّيِوَقلا  ِیف  َو  . 5
(6) اُوبِّرَغ .» وَأ  اُوقِّرَش  نِکل  اَهِربدَتسَت َو  َهَلبِقلا َو ال  ِِلبقَتسَت  الَف  َجَرخَملا  َتلَخَد  اذِإ  :» مّلس هلآ و  و 

تشپ يور و  سپ  جرخم ، هب  يدش  لخاد  هک  ینامز  : » دومرف مالسلا ، هیلع  ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  یمشاه  زا  بیذهت )  ) رد و 
(7) شاب .» برغم  قرشم و  فرط  هب  نکن و  هلبق  هب 

460 ص :

ح 47. ص 26 ، ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1
ص 20. مالسلا ، هیلع  ّيداهلا  مامإلا  هسّسؤم  عبط  عنقُملا ، - 2

ح 4968. ص 4 ، ج 4 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 3
ص 380. مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  - 4

ح 852. ص 277 ، ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 5
ح 64. ص 25 ، ج 1 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 6

ص 380. مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  - 7
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: َلاق ِِطئاغلا »؟ ُّدَح  ام  : » مالسلا مهیلع  ِِّیلَع  ُنب  ُنَسَحلا  َِلئُس  َلاق : ُهَعَفَر -  ِهِریَغ ، وَأ  ِءالَعلا -  یبَأ  ِنب  ِدیمَحلاِدبَع  نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 6
(1) اَهِربدَتسَت .» َحیِّرلا َو ال  ِِلبقَتسَت  َو ال  اَهِربدَتسَت ، َهَلبِقلا َو ال  ِِلبقَتسَت  «ال 

َِلبقَتـسُم ٌفِینَک  ِِهلِزنَم  یف  مالَّسلا َو  هیلع  اـضِّرلا  ِنَسَحلا  ِیبَأ  یَلَع  ُتلَخَد  َلاـق : ٍعیَزب ، ِنب  َلیعامـسِإ  ِنب  ِدَّمَُحم  نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  َو  . 7
َرَفُغی یّتَح  َِکلَذ  ِهِدَـعقَم  نِم  مُقَی  َمل  اَهل  ًامیظعَت  ِهَلبِقِلل َو  ًالالجإ  اهنَع  َفَرَحناَف  َرَکَذ  َُّمث  ِهَلبِقلا  َءاَذِـح  ِلاـب  نَم  : » ُلوُقَی ُُهتعِمَـس  َو  ِهَلبِقلا ،

(2) َُهل .»

َءاَذِـح َلَاب  نَم  : » مَّلَـس هلآ و  هیلع و  هللا  یَّلَـص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاـق  َلاـق : ٍعیَمُج ، ِنب  وُرمَع  نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  ِنِساـحَملا : ِیف  ُِّیقرَبلا  ُهاَوَر  َو 
(3) َُهل .» َرَفُغی  یّتَح  َِکلَذ  ِهِدَعقَم  نِم  مُقَی  َمل  اَهل  ًامیظعَت  ِهَلبِقِلل َو  ًالالجِإ  اَهنَع  َفَرَحناَف  َرَکَذ  َُّمث  ِهَلبِقلا 

ِلاح یف  اهُرابِدتسا  ِهَلبِقلا َو  ِلابِقتـسا  ِنِم  یَهَن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلَـص  ِهللا  ُلوُسَر  َّنَأ  : » مالَّسلا ُمِهیلَع  مُهنَع  َو  ِمالـسِإلا : ُِمئاَعَد  . 8
(4) ِلُوبلا .» ِثَدَحلا َو 

ِّلُِکل َُّدب  َرَشَع ال  َدَحَأ  َوُه  ُءاَجِنتـسِالا َو  َوُه  ِهالَّصلا  ِدوُدُح  نِم  ٍّدَح  ُلَّوَأ  : » َلاق ِّیِمُقلا ، َمیهاربِإ  ِنب  ِِّیلَع  ِنب  ِدَّمَحُِمل  ِلَلِعلا  نَع  ُراَِحبلا : . 9
الَف َِطئاَغلا  َلُوبلا َو  َدارَأ  اذِإَف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلَص  ِهللا  ِلوُسَر  ِبادآ  نِم  َِکلذ  اِهتَماقِإ َو  اِهتَفِرعَم َو  نِم  ِساّنلا 

461 ص :

ح 65. ص 26 ، ج 1 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 1
ح 1043. ص 352 ، ج 1 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 2

نیا لقن  زا  دـعب  هللا  همحر  یلماـع  ّرحلا  نسحلا  نب  دـمحم  خیـش  ح 82 . ص 54 ، ج 1 ، هّیمالـسإلا ، بتکلا  راد  عبط  نساـحملا ، - 3
ِریَغ ِِهنوَک  وَأ  ِلاحلا  َکِلت  یلَع  ِهَیلِإ  ِفینَکلا  َِکلَذ  ِلاِقتنا  ِلاِمتحِِال  ِهافانُملا  ِیف  ٍحیرـص  ُریَغ  ِثیدَحلا  ُردَص  : » ُلُوقأ دسیون : یم  ثیدح 
ِنَع ِفارِحنِإلا  َعَم  ِسُولُجلا  ِناکمإل  وَأ  ِهَّیِقَّتِلل  وَأ  ِءاَِنبلا  ِقیِـض  وَأ  ِناکمِإلا  ِمَدَع  وَأ  ِدهَعلا  ِبرُِقل  اَّمِإ  ِهِرییغَت  ُمَدَـعَف  ِلَّوَألا  یَلَع  َُهل َو  ٍکِلم 

ِهَلبِقلا َو ِهَمرُح  ُتُوُبث  ِهَهاَرَکلا  ِمیرحَّتلاـِب َو  ِحـیِّرلا  ِهَلبِقلا َو  َنَیب  َقِراـفلا  َّنإ  َُّمث  َکـِلذ  ِوَحن  وَأ  ِهِریَغ  ِدُوـجُِول  ِهَیِلا  ِهَجاـحلا  ِمَدَِـعل  وَأ  ِهَلبِقلا 
یَلَع ُّلُدَـی  ام  ًاضیَأ  یتأَی  َِکلذ َو  ُریَغ  ِطایتحِالا َو  ُدـیدشَّتلا َو  ُهََغلاـبملا َو  ِصوُصُّنلا َو  ُهَداـیز  ِباحـصألا َو  ُلَـمَع  ِهَرورَّضلاـِب َو  اـِهفَرَش 

«. َمَلعَأ ُهللا  َو  َِکلذ ،
ص 104. ج 1 ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  مارحلا ، لالحلا و  رکذ  مالسإلا و  مئاعد  - 4
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ِنیَتَروُعلِاب ِلبقَتـسَت  ًهَمرُح َو ال  ُّلَجَأ  ِهِضرَأ َو  یف  ِهللا  ٍهَیآ  ُمَظعَأ  َهَبعَکلا  َّنَأ  َِکلذ  یف  ِهَّلِعلا  ٍُربُد َو  ٍلـُبُِقب َو ال  َهَلبِقلا  َِلبقَتـسَی  نَأ  َُهل  ُزوُجَی 
َبوَّثلا َو ُبیُِـصتَف  َلوَبلا  ُّدَُرت  َحیِّرلا  َّنَأ  اَمُهادحِإ  ِنیَتَّلِِعل  ُحیِّرلا  ُلَبقَتـُسی  َو ال  : » َلاق ِهللا ،» ِتَیب  ِهللا َو  ِمَرَح  ِهللا َو  ِهَیآ  ِمیظعَِتل  ُِربُّدلا  ُِلبُقلا َو 

(1) ِهَروَعلِاب .» ُلَبقَتُسی  الَف  ًاکَلَم  ِحیِّرلا  َعَم  َّنَأ  ُهَِیناَّثلا  ُهَّلِعلا  ُُهلِسغَی َو  ام  دِجَی  َمل  وَأ  َِکلذ  ُلُجَّرلا  ِمَلعَی  َمل  اَمَّبُر 

َهَلبِقلا َو ال ِِلبقَتسَی  الَف  ٍهَجاح  یَلَع  مُکُدَحَأ  َسَلَج  اذِإ  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  َنیقِّقَحُملا ، ِرخَف  نَع  یلاَّللا : ِیلاَوَع  . 10
(2) اُوبِّرَغ .» وَأ  اُوقِّرَش  َنِکل  اَهِربدَتسَی َو 

(3) اُوبِّرَغ .» وَأ  اُوقِّرَش  نَِکل  اَهِربدَتسَت َو  َهَلبِقلا َو ال  ِِلبقَتسَت  الَف  َجَرخَملا  َتلَخَد  اذِإ  : » َلاق ُهَّنَأ  مالسلا ، هیلع  ِِّیلَع  نَع  ُهنَع ، ِهیف : َو  . 11

ِهللا ِلوُسَر  نَع  مالَّسلا ، ُمِهیَلَع  ِِهئابآ  نَع  ٍرَفعَج ، ِنب  یَـسُوم  نَع  ٍدَّمَُحم ، نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  ِهِرِداَون : یف  ُّيِدـنَواَّرلا  ِهللا  ُلضَف  ُدـِیَّسلا  . 12
(4) ِهَلبِقِلل .» ٍداب  ُهُجرَف  ُلُجَّرلا َو  َلُوبَی  نَأ  یَهَن  ُهَّنَأ  : » ملس هلآ و  هیلع و  ُهللا  یَّلَص 

: تنس لها  ثیداحا 

ٍلَوب َو ٍِطئاَِغب َو ال  َهَلبِقلا  اُوِلبقَتسَت  الَف  َءالَخلا  ُمتیَتَأ  اذِإ  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : ّيراصنألا ، بوُّیأ  یبأ  نع  . 1
ُرِفغَتسَن اهنَع َو  ُفِرَحنَنَف  ِهَبعَکلا  َوَحن  تَِیُنب  دَق  َضیحارَم  اندجَوَف  َماَّشلا  اَنمِدَقَف  : » بّویأ وبأ  لاق  اُوبِّرَغ .» وَأ  اُوقِّرَش  َّنِکل  َو  اَهوُِربدَتسَت ، ال 

(5) َّلَجَوَّزَع .» َهللا 

462 ص :

ح 53. ص 194 ، ج 77 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  راونألا ، راحب  - 1
ح 44. ص 181 ، ج 2 ، رشنلل ، مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  راد  عبط  یلائللا ، یلاوع  - 2

ح 45. ص 181 ، ج 2 ، رشنلل ، ءادهشلا  دّیس  راد  عبط  یلائللا ، یلاوع  - 3
ص 13. مالسلا ، هیلع  تاّیرفعجلا  ص 54 ، باتکلا ، راد  عبط  رداونلا ، - 4

دحاولادبع نب  ینغلادـبع  ظفاح  و  ح 12 . ص 30 ، هَّیملعلا ، بتکلا  راد  عـبط  مارحلا ، لـالحلا و  ملاـعم  یف  ماـکحألا  یف  هدـمُعلا  - 5
، هجاحلل هنوباتنی  اوناک  ضرألا ، نم  نئمطملا  عضوملا  طئاغلا : : » دسیون یم  ثیدـح  رکذ  زا  دـعب  ق.ه -  م 600  یلیعامج -  یسدقم 

نع ٌهیاـنک  ًاـضیأ  وه  و  لـستغملا ، وه  و  ضاـحرملا ، عمج  ضیحارملا : و  همـسإ ؛ ّصاـخب  هرکذـل  ًهّیهار  ثیدـحلا  سفن  نع  هب  اّونکف 
طئاغب و  » رکذی مل  هالـصلا و  باتک  یف  ءوضولا و  باتک  یف  يراخبلا  هجرخأ  تسا : هدـمآ  هحفص 31  هیـشاح  رد  و  یّلختلا .» عضوم 

ّیمرادـلا و  هراهطلا ؛ باتک  یف  هجام  نبا  یئاسنلا و  يذـمرتلا و  دواد و  وبأ  هجرخأ  امک  هراهطلا ، باتک  یف  ملـسم  اهرکذ  و  لوب ؛» ال 
487 و ، 360 ، 15 ص 12 ، 250 و ج 3 ، ص 247 ، ج 2 ، دمحأ ، و  هلبقلا ؛ لابقتسإ  نع  یهنلا  باتک  یف  کلام  و  ءوضولا ؛ باتک  یف 

ثیدح 654. ّیلایطلا  و  ص 406 ؛ اهریغ و ج 6 ، 415 و  ص 414 ، 210 و ج 5 ، ، 191 ص 190 ، ج 4 ،
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هیلع و هللا  یّلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنِإ  لُقَف : َهَّکَم ، ِلهَأ  َیِلا  ٌلوُسَر  َتنَأ  : » لاق ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  ّنأ  فینح ، نب  لهـس  نع  . 2
اوُجنَتسَت َو ال  اهُوِربدَتـسَت ، َهَلبِقلا َو ال  اُوِلبقَتـسَت  الَف  ُمتیَّلََخت  اِذا  َو  ِهللا ، ِریَِغب  اوُِفلَحت  ال  ٍثالَِثب : مُکُُرمأَی  َمالَّسلا َو  ُمُکیَلَع  ُأَرقَی  مّلـس  هلآ و 

(1) ٍهَرعَِبب .» ٍمظَِعب َو ال 

(2) ٍِطئاغ .» وأ  ٍلوَِبب  ِنیَتَلبِقلا  َِلبقَتسَن  نَأ  یَهَن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَأ  : » هیبأ نع  راصنألا ، نم  لجر  نع  و  . 3

نَأ یَهَن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَأ  : » هیبأ نع  رمع ، نب  هللادبع  ثَّدـح  ّینالجعلا  ورمع  نب  هللادـبع  َّنأ  عفان ، نع  و  . 4
(3) ِلوَبلا .» ِِطئاغلا َو  ِیف  ِنیَتَلبِقلا  َنِم  ٌءیَش  َِلبقَتسَی 

َهَلبِقلا َو ال ِِلبقَتـسَی  اَـلَف  َءـالَخلا  مُکُدَـحَأ  َبَهَذ  اذِإ  : » ملـس هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  لاـق : دعـس ، نـبا  لهـس  نـع  و  . 5
(4) اَهِربدَتسَی .»

ٌهَنَسَح َُهل  َِبتُک  ِِطئاغلا  ِیف  اهِربدَتسَی  َمل  َهَلبِقلا َو  ِلبقَتسَی  َمل  نَم  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هریرُه ، یبأ  نع  و  . 6
(5) ِِیَس .» ٌهَئّ ُهنَع  َیُِحم  َو 

[ یلاعت هللا  مهدّیا  مارک  ياملُع  ياواتف  زا  یخرب  لقن  رد  ]

: هللا همحر  يدزی  یئابطابط  مظاک  دمحم  دیس  هللا  تیآ  ترضح  ریبک  ریقف  همالع 

نإ هندب و  میداقمب  اهرابدتسا  هلبقلا و  لابقتسا  یّلِختلا  لاح  یف  مرحی  »

463 ص :

ص 205. ج 1 ، ّیبرعلا ، باتکلا  راد  تاروشنم  عبط  دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  - 1

ص 205. ج 1 ، ّیبرعلا ، باتکلا  راد  تاروشنم  عبط  دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  - 2

ص 205. ج 1 ، ّیبرعلا ، باتکلا  راد  تاروشنم  عبط  دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  - 3

ص 205. ج 1 ، ّیبرعلا ، باتکلا  راد  تاروشنم  عبط  دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  - 4

ص 206. ج 1 ، ّیبرعلا ، باتکلا  راد  تاروشنم  عبط  دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  - 5
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(1) امهیلإ .»...  هندب  میداقم  نکی  مل  نإ  طقف و  هتروعب  رابدتسالا  لابقتسالا و  كرت  طوحألا  و  امهریغ ، یلا  هتروع  لامأ 

.دشن ادیپ  هلئسم  نیا  رد  یفلاخم  یقثولا  هورعلا  رب  یلاعت  هللا  مهدّیا  مارک  ياهقف  یشاوح  رد  میوگ : یم 

: هللا همحر  یئوخ  يوسوم  مساقلاوبا  دّیس  هللا  تیآ  ترضح  ریبک  ریقف  همالع  و 

ًابابحتسا طحوألا  ناک  نإ  و  ءاجنتسالا ، ءاربتـسالا و  لاح  زوجی  و  یِّلختلا ، لاح  اهرابدتـسا  هلبقلا و  لابقتـسا  یِّلختملا  یلع  مرحی  »... 
(2) لابقتسالا .» بانتجا  یلوألا  و  رییختلا ، يوقألاف  امهدحأ  یلإ  َّرطضا  ول  و  كرتلا ،

.دشن ادیپ  هلئسم  نیا  رد  یفلاخم  نیحلاصلا  جاهنم  رب  یلاعت  هللا  مهدّیا  مارک  ياهقف  یشاوح  رد  میوگ : یم 

: هللا همحر  یّلح  دهف  نبا  همالع  و 

(3) یِّلختلا .» هلاح  هجرفب  اهرابدتسا  هلبقلا و  لابقتسا  هیلع  مرحی  «و 

: هللا همحر  يدنه  لضاف  هب  فورعم  یناهفصا  نسح  نب  دمحم  همالع  و 

(4) ًاقلطم .»...  ریخآملاب  اهرابدتسا  هَّصاخ و  جرفلاب  ندبلا ال  میداقمب  هلبقلا  لابقتسا  روهشملل  ًاقافو  یِّلختلا  نیح  هیلع  مرحی  «و 

: هللا همحر  یقارن  يدهم  دمحم  الم  و 

رد هاوخ  نتـسشن ؛ هلبق  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  لاح ، نآ  رد  تسا  مارح  تجاح ...  ياضق  تهج  زا  دور  ـالخلا  تیب  هب  یـسک  هاـگره  »
دشاب انب  رد  ای  دشاب  ارحص 

464 ص :

م 14. ص 132 ، ج 1 ، هراتس ، هعبطملا  عبط  یقثولا ، هورعلا  - 1
ص 21. ج 1 ، ملعلا ، هنیدم  رشن  عبط  نیحلاصلا ، جاهنم  - 2

ص 139. هللا ، همحر  یفجن  یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  تاراشتنا  رشعلا ، لئاسرلا  - 3
ص 215. ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  ماکحألا ، دعاوق  نع  ماهبإلا  ماثللا و  فشک  - 4
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(1) برغم .» ای  قرشم  هب  ور  نتسشن  تسا  ّتنس  .دشاب و  اه  نآ  زا  یکی  هب  ای  دشاب  ود  ره  تروع  ای  ندب  هب  هاوخ  و 

: قئادح بحاص  هب  فورعم  هللا  همحر  ینارحب  فسوی  خیش  قّقحم  همالع  و 

(2) روهشملا .»...  یلع  یِّلختلا  لاح  یف  مرحی  و  ناکمإلا ...  عم  هالصلا  ضئارف  یف  لابقتسالا  بجی  و  »... 

: رهاوج بحاص  هب  فورعم  هللا  همحر  یفجن  نسح  دمحم  خیش  ریبک  هیقف  ققحم  همالع  و 

(3) فرعلا .»...  امهیف  عجرملا  و  ههج ، وأ  انیع  اهرابدتسا  هلبقلا و  لابقتسا  مرحی  «و 

: ضایر بحاص  هب  روهشم  هللا  همحر  یئابطابط  یلع  دّیس  قّقحم  همالع  و 

وأ هصاخ ، ندـبلا  میداقمب  هلبقلا  لابقتـسا  ربخلا  یف  اـمک  طوحـألا  یلع  ءاجتنـسالا  لاـح  ول  اـقلطم و  وأ  یلختلا ، نیح  هیلع  مرحی  «و 
هیلع هینُغلا  فالخلا و  یلع  لب  رثکألا ، هیلع  هبشألا و  یلع  هینبألا  یف  ناک  ول  ًاقلطم و  ریخآملاب  اهرابدتسا  طوحألا و  یلع  اضیأ  جرفلا 

(4) عامجإلا .»

[ تَّنس لها  ياملُع  ياواتف  زا  یخرب  لقن  رد  ]

-: ق.ه م 505  یلازغ -  دَّمحم  نب  دمحم  نب  دمحم  دماحوبا  تَّنس  لها  گرزب  ملاع 

(5) ًارابدتسا .»...  ًالابقتسا و  هلبقلا  اهب ...  يذاحی  ال  نأ ....  یه  و  هجاحلا ، ءاضق  بادآ  یف  »... 

465 ص :

ات ص 94. ص 93  باتک ، ناتسوب  عبط  مالسلا ، هیلع  هّیوضر  ۀفحت  - 1
ص 423. ج 6 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  مالسلا ، مهیلع  هرهاطلا  هرتعلا  ماکحأ  یف  هرضانلا  قئادحلا  - 2

ص 7. ج 2 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  مالسإلا ، عئارش  حرش  یف  مالکلا  رهاوج  - 3

ص 92. ج 1 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  لئاسملا ، ضایر  - 4
ص 124. ج 1 ، مقرألا ، یبأ  نب  مقرألا  راد  هکرش  عبط  ّیعفاشلا ، هقف  یف  زیجولا  - 5
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-: ق.ه م 702  دیعلا -  قیقد  نبا  نیدلا  ّیقت  ظفاح  تنس  لها  گرزب  ملاع  و 

لوب و ال طئاغب و ال  هلبقلا  اولبقتست  الف  ءالخلا  متیتأ  اذإ  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : ّيراصنألا ، بّویأ  یبأ  نع  »
رفغتـسن اهنع و  فرحننف  هبعکلا  وحن  تینب  دق  ضیحارم  اندجوف  ماشلا  انمدقف  : » بوُّیأ وبأ  لاق  اوبرغ .» وأ  اوقرـش  نکل  و  اهوربدتـست ،

اذه یف  اوفلتخا  ءاهقفلا  و  اهرابدتسا ، هلبقلا و  لابقتـسا  نم  عنملا  یلع  ٌلیلد  ثیدحلا  ثلاثلا : ٍهوجو ... : نم  هیلع  مالکلا  لجوزع .» هللا 
قّرف نم  مهنم : و  ًاقلطم ...  هزاجأ  نم  مهنم : و  ثیدحلا ، اذـه  رهاظ  یـضتقم  یلع  ًاقلطم ، کلذ  عنم  نم  مهنمف  ٍبهاذـم : یلع  مکحلا 

(1) ناینبلا .»...  یف  زاجأ  يراحصلا و  یف  عنمف  ناینبلا  يراحصلا و  نیب 

تسا بجاو  رفاسم  رب  هعمج  زامن  . 4

تاولـصلا هیلع  بجت  نم  یلع  بجت  اـهنأ  یلع  ءاـملعلا  قـفتا  هعمجلا ] طورـش  ( ] هعمجلا هیلع  بـجت  نـمیف  لـصف  یف  لـصو  : ») لاـق
یلع بجت  اهنأ ال  هحـصلا و  هروکذـلا و  امهیلع  قفتملاف  امهیف  فلتخم  نانثا  امهیلع و  قفتم  نانثا  طورـش  هعبرأ  اوداز  مث  هضورفملا 
دبعلا یلع  بجت  لوقأ و  هب  رفاسملا و  یلع  بجت  هعمجلا  نإ  لئاق  نمف  دـبعلا  رفاسملا و  امهیف  فلتخملا  ناـنثالا  ضیرملا و  هأرملا و 

ربخ درو  دق  امهیلع و  بجی  هنإ ال  لئاق  نم  (2) و  هللا ) ِلیبَس  نَع  َنوُّدُصَی  َنیذَّلا   ) نم دیسلا  نوکیف  هدیـس  عنم  نإف  بهأتی  نأ  دبعللف 
«. رفاسملا رکذ  هسمخ و  الا  يرخأ  هیاور  یف  ضیرم و  وأ  یبص  وأ  هأرما  وأ  كولمم  دـبع  هعبرأ  یلع  الا  هبجاو  هعمجلا  نإ  هیف  ملکتم 

(3)

466 ص :

لیذ ح 2. ات ص 98 ، ص 97  هَّنسلا ، هبتکم  عبط  ماکحألا ، هدمع  حرش  ماکحألا  ماکحإ  - 1
هیآ 19. (، 11  ) مالسلا هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  دوه  هللا  ّیبن  هروس  هیآ 45 ؛ (، 7  ) فارعأ هروس  - 2

ص 47. ج 7 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 458 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هَّیکملا ، تاحوتفلا  - 3
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: میوگ یم 

(1) هفیرش : ثیداحا 

َنِم ِساّنلا  یَلَع  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َضَرَف  اـمَّنِإ  : » لاـق مالـسلا ، هیلع  ِِرقاـبلا  ٍرَفعَج  ِیبَأ  نَع  َنَیعَأ ، ِنب  ِهَراَرُز  نَع  ِضیِفَتـسُملا ، ِحـیحَّصلا  ِیف  . 1
ِنَع ٍهَعِست  نَع  اَهَعَضَو  ِهَعُمُجلا َو  َیِه  ٍهَعاَمَج َو  یف  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  اَهَضَرَف  ٌهَدِحاو  ٌهالَـص  اهنِم  ًهالَـص  َنیثالَث  ًاسمَخ َو  ِهَعُمُجلا  َیلِأ  ِهَعُمُجلا 

(2) ِنیَخَسرَف .» ِسأَر  یلَع  َناک  نَم  یمعَألا َو  ِضیرَملا َو  ِهَأرَملا َو  ِدبَعلا َو  ِِرفاسُملا َو  ِنُونجَملا َو  ِریبَکلا َو  ِریغَّصلا َو 

.ُهَلثِم (6) َهَراَرُز ، نع  حیحصلا ، یف   (5) ُلاَصِخلا ؛ (4) و  ِیلاَمَألا ، ِیف  ُقودَّصلا  (3) و  ُخیَّشلا ؛ َو  ُِّینیَلُکلا ؛ ُهاَوَر  َو 

ضرف و دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هرارز  زا  لاـصخ )  ) و یلاـما )  ) رد و  هعبرا ) بتک   ) رد و 
بجاو ضرف و  تعامج  اب  ار  زامن  کی  زامن ، جـنپ  یـس و  نآ  زا  زامن و  جـنپ  یـس و  هتفه  کـی  ياـنثا  رد  ناـمدرم  هب  هدرک  بجاو 

رز مـالغ  زا  و  رفاـسم ، زا  و  هناوـید ، زا  و  ریپ ، درم  زا  و  ریغـص ، زا  هتـشادرب : رفن  هن  زا  نآ  بوـجو  و  تـسا ، هـعمج  زاـمن  نآ  هدرک و 
(7) هعمج .» زامن  ّلحم  رب  دشاب  خسرف  ود  زا  رتدایز  هک  یسک  زا  و  انیبان ، و  روک ، درم  زا  و  ضیرم ، زا  و  نز ، زا  و  دیرخ ،

467 ص :

و ات ص 302 » ص 295  ج 7 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  هعیشلا ، لئاسو   » زا شخب  نیا  هفیرش  ثیداحا  - 1
.تسا هدش  لقن  ات ص 9 » ص 5  ج 6 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  لئاسولا ، كردتسم  »

دعب هللا  همحر  یلماع  ّرحلا  نسحلا  نب  دَّمحم  خیش  ح 1219 . ص 409 ، ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 2
ِسأَر یلَع  َنُوکَیَف  ِِثلاّثلا  ِخَـسرَفلا  ِلَّوَأ  یف  َناک  نَم  ِنیَخَـسرَف  ِسأَر  یلَع  َناـک  نَِمب  ُدارُملا  : » ُلُوقأ دـسیون : یم  ثیدـح  نیا  لـقن  زا 

«. ِلَحَم ِهّ یف  ِیتأَی  اِمل  ِنیَخَسرَف  نِم  َدیرُأ 
ح 77. ص 21 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 3

ح 17. ص 390 ، یچباتک ، هبتکم  عبط  هللا ، همحر  قودصلا  خیشلل  یلامألا  - 4
ح 21. ص 422 ، ج 2 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  لاصخلا ، - 5

ح 6. ص 419 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 6
ص 525. مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  - 7
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ٍهَعبَس ِّلُک  یف  َضَرَف  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِإ  : » َلاق مالَّسلا ، هیلع  ِهللاِدبَع  یبَأ  نَع  ًاعیمَج  ٍِملسُم ، ِنب  ِدَّمَُحم  َو  ٍریَصب ، یبَأ  نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 2
َهَأرَملا َو َِرفاسُملا َو  َكُولمَملا َو  َضیِرَملا َو  ًهَسمَخ  الا  اَهَدَهـشَی  نَأ  ٍِملـسُم  ِّلَـک  یلَع  ٌهَبِجاو  ٌهالَـص  اـهنِم  ًهالَـص  َنیثـالَث  ًاـسمَخ َو  ِماَّیَأ 

(1) َِّیبَّصلا .»

(2) ٍعُوبسُأ .» ِّلُک  یف  : » َلاق ُهَّنَأ  اَِّلا  ًالَسُرم ، ِرَبَتعُملا  ِیف  ُقِّقَحُملا  ُهاَوَر  َو 

.ُهَلثِم (3) ٍِملسُم ، ِنب  ِدَّمَُحم  َو  ٍریَصب ، یبَأ  نَع  ِحیحَّصلا ، یف  ِنَسَحلا ، ُنب  دَّمحم 

ره رد  دنوادخ  : » دومرف مالسلا ، هیلع  قداص  ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  ملسم  نبا  دمحم  ریـصبوبا و  زا  بیذهت )  ) و یفاک )  ) رد و 
ضیرم تسین  بجاو  ناشیا  رب  روضح  هک  رفن  جنپ  رگم  دنوش  رضاح  فارطا  زا  زامن  نآ  رب  هداد و  رارق  هضیرف  زامن  جنپ  یس و  هتفه 

(4) ریغص .» نز و  رفاسم و  دیرخ و  رز  دبع  و 

اهیف ُساَّنلا  ُرَذُعی  ٍدَحَا ال  ِّلُک  یلَع  ٌهَبِجاو  ُهَعمُجلا  : » َلاق ٍثیِدَح ،-  ِیف  مالَّسلا -  هیلع  ِهللاِدبَع  ِیبَأ  نَع  ٍروُصنَم ، نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  َو  . 3
(5) ُِّیبَّصلا .» ٌضیرَملا َو  ُِرفاسُملا َو  ٌكُولمَملا َو  ٌهَأرَملا َو  ٌهَسمَخ  الا 

ناـمدرم و عیمج  رب  تسا  بجاو  هعمج  زاـمن  : » دوـمرف مالـسلا ، هیلع  قداـص  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  روـصنم  زا  بیذـهت )  ) رد و 
(6) ریغص .» ضیرم و  رفاسم و  مالغ و  نز و  رفن : جنپ  رگم  سک  چیه  نآ  كرت  رد  دوش  یمن  روذعم 

یًحـضَأ َو ٌهَعُمُج َو ال  ِرَفَّسلا  ِیف  َسَیل  : » َلاَق مالَّسلا ، هیلع  ِهللاِدبَع  ِیبَأ  نَع  ٍلیَُـضف ، ِنب  ِءالَعلا  ِنَع  ِقیقحَّتلا ،-  یَلَع  ِحیحَّصلا -  ِیف  َو  . 4
(7) ٌرِطف .» ال 

468 ص :

ح 1. ص 418 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 1
ص 274. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  ءادهشلا  دّیس  هسّسؤم  عبط  رَصَتخُملا ، حرش  یف  رَبَتعُملا  - 2

ح 69. ص 19 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 3
ص 525. مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  - 4

ح 636. ص 239 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 5
ص 525. مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  - 6

ح 136. ص 372 ، ج 2 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  نساحملا ، - 7
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.ُهَلثِم (1) مالَّسلا ، هیلع  ِهللاِدبَع  یبَأ  نَع  ٍّیعبَر ، نَع  ٍحیحَّصلا ، ِیف  َو 

: َلاق مالَّسلا ، هیلع  رَفعَج  یبَأ  نَع  َهَراَرُز ، نَع  ِهِدانـسِِإب  ِسوُرَعلا : ِباتِک  یف  ُّیِّمُقلا  ٍِّیلَع  ِنب  َدَمحَأ  ُنب  ُرَفعَج  ٍدَّمَُحم  وبَأ  ُهیقَفلا  ُخیَّشلا  . 5
اهَعَضَو ُهَعُمُجلا َو  َیِه  ٍهَعامَج َو  یف  اهَـضَرَف  ٌهَدِحاو  ٌهالَـص  اهنِم  ًهالَـص  َنیثالَث  ًاسمَخ َو  ِهَعُمُجلا  َیِلا  ِهَعُمُجلا  َنِم  ِساّنلا  یَلَع  ُهللا  َضَرَف  »

َيِوُر ِنیَخَسرَف َو  ِسأَر  یلَع  َناک  نَم  یَمعَألا َو  ِهَأرَملا َو  ِضیرَملا َو  ِدبَعلا َو  ِِرفاسُملا َو  ِنُونجَملا َو  ِریبَکلا َو  ِریغَّصلا َو  ِنَع  ِتلا  ِهَعـسّ ِنَع 
(2) ُجَرعَألا .» ِنُونجَملا  َناَکَم 

.ُهَلثِم (3) مالَّسلا ، هیلع  ٍرَفعَج  یبَأ  نَع  َهَراَرُز ، نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  ِیفاَکلا : ِیف  هللا  همحَر  ِمالسِإلا  ِهَِقث  ُهاَوَر  َو 

(4) ٌهَعُمُج .» ِِرفاسُملا  یَلَع  َسَیل  : » َلاق ُهَّنأ  مالسلا ، هیلع  ٍِّیلَع  نَع  َو  . 6

ٍهَعبَس ِّلُک  یف  ًهالَص  َنیثالَث  ٍسمَِخب َو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ِهللا  ُلوُسَر  یَتَأ  : » َلاق ُهَّنَأ  مالـسلا ، امهیلع  ٍدَّمَُحم  ِنب  ِرَفعَج  نَع  َو  . 7
(5) ُكُولمَملا .» ُضیرَملا َو  ُِرفاسُملا َو  ُِّیبَّصلا َو  ُهَأرَملا َو  ٌهَسمَخ  الا  اَهنَع  َفَّلَخَتَی  نَأ  ًادَحَأ  ُعَسَی  اهنِم ال  ٌهالَص  ٍماّیَأ 

زا دوش و  یم  تشادرب  رفاسم  رب  هعمج  زامن  بوجو  مدـع  اه  نآ  دـّیؤم  تاـیاور  هحیحـص و  هفیرـش  ثیداـحا  یماـمت  زا  میوگ : یم 
.دنک یم  دوبان  ار  یبرع  نبا  مالک  ناینب  ساسا 

[ یلاعت هللا  مهدّیا  مارک  ياملُع  ياواتف  زا  یخرب  لقن  رد  ]

: هللا همحر  دیفم  خیش  هب  روهشم  يدادغب  يربکع  نامعن  نب  دَّمحم  نب  دَّمحم  خیش  همالع  هعیش  رخف 

مرهلا و  ریغصلا ، لفطلا  هعست : نع  مامإلا  عم  هعمجلا  هالص  طقست  و  »... 

469 ص :

لیذ ح 136. ص 372 ، ج 2 ، هَّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  نساحملا ، - 1
ح 61. ص 44 ، ّیعیشلا ، ثارتلا  نم  عبط  سورعلا ، باتک  - 2

ح 6. ص 419 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 3
ص 181. ج 1 ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  مارحلا ، لالحلا و  رکذ  مالسإلا و  مئاعد  - 4
ص 181. ج 1 ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هّسسؤم  عبط  مارحلا ، لالحلا و  رکذ  مالسإلا و  مئاعد  - 5
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(1) نیخسرف .» نم  رثکأ  یلع  هفاسملاب  اهنم  ناک  نم  و  جرعألا ، و  یمعألا ، و  ضیرملا ، و  دبعلا ، و  رفاسملا ، و  هأرملا ، و  ریبکلا ،

: هللا همحر  یسوط  خیش  هّیماما  ۀّقحم  ۀفئاط  خیش  و 

(2) رفاسملا .»...  نع  هعمجلا ...  ضرف  طقسی  «و 

: هللا همحر  یسوط  خیش  زین  و 

(3) نیدیعلا .» هالص  هعمجلا و ال  هالص  رفاسملا  یلع  سیل  و  »... 

: هللا همحر  سیردا  نبا  هب  فورعم  یّلح  دمحا  نب  روصنم  نب  دمحم  ریهش  هیقف  و 

 ...«. هعمجلا مهب  تدـقعنا  و  مهیلع ، بجو  ددـعلا ، مهب  ّمت  و  هعمجلا ، اورـضح  نإف  روضحلا ، مهیلع  بجی  ءالؤهف ال  رفاـسملا ، و  »... 
(4)

: هللا همحر  یّلح  همالع  و 

(5) هعمجلا .»...  هیلع  بجی  رفاسملا ال  و  »... 

: هللا همحر  لّوا  دیهش  و 

(6) رفاسملا .»...  دیعبلاک و  هنم  ّحصی  ناک  اذإ  هیلع  بجت  مل  نم  روضح  ّبحتسی  »

: هللا همحر  یکرک  قّقحم  و 

دارملا و   ... مالـسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع  هرارز ، هحیحـصل  و  اـنعامجإبف ، رفاـسملا  اـّمأ  مهرکذ ، نمم  دـحأ  یلع  بجت  ـال  هـعمجلا  »... 
همزلی نم  رفاسملاب :

470 ص :

ص 164. هللا ، همحر  دیفم  خیش  ةرازه  یناهج  هرگنک  عبط  هعنقُملا ، - 1
ص 268. هناخباتک ، رشن  عبط  داشرلا ، یلا  يداهلا  داصتقالا  - 2

ص 124. ّیبرعلا ، باتکلا  راد  عبط  يواتفلا ، هقفلا و  دَّرجم  یف  هیاهنلا  - 3
ص 293. ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  يواتفلا ، ریرحتل  يواحلا  رئارسلا  - 4

ص 275. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامإلا  هسّسؤم  عبط  هَّیمامإلا ، بهذم  یلع  هَّیعرشلا  ماکحألا  ریرحت  - 5
ص 189. ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  ، هَّیمامإلا هقف  یف  هَّیعرشلا  سوردلا  - 6
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هیلع بجتف  کلذ ، وحن  و  هرفـس ، یف  ایـصاع  وأ  رفّـسلا ، اریثک  هنوکک  بابـسألا  نم  ءیـشب  ماـمتإلا  همزلی  نم  اـمأ  هرفـس ، یف  رـصقلا 
(1) ًاعطق .» هعمجلا 

: هللا همحر  یشعرم  ینیسح  لیعامسا  هللا  تیآ  قّقحم  هیقف  و 

(2) ...رفاسم .» مهریبک و ال  ریغ  یمعلا ، جرعلا و  ضرملا و  نم  میلس  ّرح ، رکذ ، فّلکم  ِّلک  یلع  ءادنلا  دنع  هعمُجلا  بجت  »

: هللا همحر  یّلح  هّمالع  و 

(3) ندوبن .» رفاسم  هلمج ... : نآ  زا  طرش ، دنچ  هب  رگم  هعمج  زامن  دوش  یمن  بجاو  «و 

: هللا همحر  یقارن  يدهم  دّمحم  الم  و 

رفاسم هک  یـسک  زا  تسا  طقاس  سپ  ندوب ؛ رـضح  رد  مجنپ : تسا ... : رما  دنچ  هب  طورـشم  هعمج ، زامن  هب  فیلکت  قُّلعت  هک  نادـب  »
(4) دشاب .» یعرش 

! درادن هراّفک  اضق و  يدمع ، ندیماشآ  ندروخ و  هب  هزور  . 5

هرافک نورخآ ال  لاق  عامجلا و  یف  اهبجوأ  یتلا  هرافکلا  ءاضقلا و  هیلع  موق  لاقف  ادمعتم ) برـش  وأ  لکأ  نم  لصف  یف  لصو  : ») لاق
هعوطت نم  هتـضیرف  هل  لمکتل  عوطتلا  موص  نم  رثکی  نکل  ادـبأ و  هیـضقی  هنإف ال  هرافک  هیلع و ال  ءاضق  ـال  هنإ  هب  لوقأ  يذـلا  هیلع و 
اهبسانی يذلا  عوطتلا  نم  رثکیلف  اقلطم  ادبأ  اهیـضقی  هیلع ال  هبجاولا  نم  هدمعتب  اهتقو  بهذ  اذإ  تاقوألاب  هدیقملا  اندنع  ضئارفلا  نإف 

(5) ...«. 

471 ص :

ص 386. ج 2 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  دعاوقلا ، حرش  یف  دصاقملا  عماج  - 1
ص 331. ج 1 ، رانملا ، ۀسّسؤم  عبط  هعیشلا ، هقف  تاَّیعامجإ  - 2

ات 51. ص 50  یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلإ  ناهذألا  داشرإ  ۀمجرت  - 3
ص 551. باتک ، ناتسوب  عبط  مالسلا ، هیلع  هّیوضر  ۀفحت  - 4

ص 208. ج 9 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 619 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاحوتفلا  - 5
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: میوگ یم 

: همیرک تایآ 

: ّلجوّزع هللا  لاق 

(1) ِلیَّللا .)...  َیِلا  َمایِّصلا  اوُِّمتَا  َُّمث  ِرجَفلا  َنِم  ِدَوسَألا  ِطیَخلا  َنِم  ُضَیبَألا  ُطیَخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  یّتَح  اُوبَرشا  اُولُک َو  َو  )... 

(2) هفیرش : تایاور 

ًاموَی َرَطفَأ  ٍلُجَر  نَع  ُُهتلَأَس  : » َلاق مالَّسلا ، هیلع  ِهللاِدبَع  ِیبَأ  نَع  ِّيِرـصَبلا ، ِهللاِدبَع  یبَأ  ِنب  ِنَمحَّرلاِدبَع  نَع  ِحیحَّصلاَک ، ِقَّثَوُملا  ِیف  َو  . 1
(3) ُهَناکَم .» یِضقَی  ًاعاَص َو  َنیِرشِِعب  ُقَّدَصَتَی  : » َلاق ًادِّمَعَتُم »؟ َناَضَمَر  ِرهَش  نِم 

ًاماَّیأ َناَضَمَر  ِرهَش  نِم  َرَطفَأ  ٍلُجَر  نَع  ُُهتلَاَس  : » َلاق مالَّسلا ، هیلع  ِنَسَحلا  ِیبَأ  نَع  ِعَفَترُملا ، ِنب  َهَزمَح  ِقِرـشَملا  یّ ِنَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 2
َلََدب ًاموَی  ُموُصَی  ٍهَنِمُؤم َو  ٍهَبَقَر  ُقتِع  ِهیلَعَف  ًادِّـمَعَتُم  َناضَمَر  ِرهَـش  نِم  ًاموَی  َرَطفَأ  نَم  : » مالَّسلا هیلع  َبَتَکَف  ِهَراَّفَکلا »؟ َنِم  ِهیَلَع  ام  ًادِّـمَعَتُم 

(4) ٍموَی .»

: َلاقَف ًادِّـمَعَتُم »؟ َناَضَمَر  ِرهَـش  یف  ُهَلهَأ  یتَأ  ٍلُجَر  نَع  مالَّسلا  هیلع  ُُهتلَأَس  : » َلاـق َناَرهِم ، ِنب  َهَعاَمَـس  نَع  ِحـیحَّصلاَک ، ِقَّثَوُملا  ِیف  َو  . 3
ٍهَبَقَر ُقتِع  ِهیَلَع  »

472 ص :

ندروخ و ناضمر ...  هام  ياه  بش  رد  هللا ...« : همحر  يومرا  یغاب  برع  نیـسح  دیـس  همالع  همجرت  هیآ 187 . (، 2  ) هرقب هروس  - 1
دوش و یمن  ناضمر  هام  رد  ندیماشآ  ندروخ و  نآ  زا  دعب  دـنک و  عولط  قداص  حبـص  هک  نیا  ات  تسا  لالح  امـش  يارب  ندـیماشآ 
ص مارکا ، رـشن  عبط  مالـسإلا ، نوناق  «. ] دـینک بانتجا  ندـیماشآ  ندروخ و  عامج و  زا  دیـشاب و  هزور  دـیاب  بش  ندـمآ  هب  اـت  هکلب 

[. 764
.تسا هدش  لقن  ات ص 64  ص 63  ج 13 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  هرضانلا ، قئادحلا  زا  شخب  نیا  هفیرش  ثیداحا  - 2

ح 8. ص 103 ، ج 4 ، هَّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 3
ح 7. ص 207 ، ج 4 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 4
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(1) ِموَیلا .»؟ َِکلذ  ُلثِم  َُهل  َنیَأ  َو  ِموَیلا ، َِکلذ  ُءاضَق  ِنیَِعباتَتُم َو  ٍنیَرهَش  ُماَیِص  ًانیکسِم َو  ِتِس  َنیّ ُماَعطِإ  َو 

نَع َيِوُر  دَـق  ِهللا ! ِلوُسَر  َنبا  اَی  : » مالـسلا هیلع  اضِّرِلل  ُتُلق  َلاـق : ِّيوَرَهلا ، ِحـِلاص  ِنب  ِمالَّسلاِدـبَع  ِتلَّصلا  ِیبَأ  نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  َو  . 4
ِنیَرَبَخلا ِّيَِأبَف  ٌهَدِـحاو ، ٌهَراَّفَک  ًاضیَأ  مُهنَع  َيِوُر  َو  ِتاراَّفَک ، ُثاََلث  ِهیف  َرَطفَأ  وَأ  َناَضَمَر  ِرهَـش  یف  َعَماج  نَم  ِیف  مالـسلا  مهیلع  َکـِئابآ 

ُماَیِـص َو  ٍهَبَقَر ، ُقتِع  ٍتاَراَّفَک : ُثالَث  ِهیَلَعَف  َناَضَمَر  ِرهَـش  یف  ٍماَرَح  یَلَع  َرَطفَأ  وَأ  ًامارَح  ُلُجَّرلا  َعَماج  یتَم  ًاعیمَج ، اـمِِهب  : » َلاـق ُذُـخَأن »؟
َو ٌهَدِـحاَو ، ٌهَراَّفَک  ِهیَلَعَف  ٍلالَح : یَلَع  َرَطفَأ  وَأ  ًالالَح  َحَـکَن  َناک  نِإ  َو  ِموَیلا ، َِکلَذ  ُءاَضَق  َو  ًانیکـسِم ، ِتس  َنیّ ُماَـعطِإ  َو  ِنیَِعباـتَتُم ، ِنیَرهَش 

(2) ِهیَلَع .» َءیَش  الَف  ًایِسان  َناک  نِإ  َو  ِموَیلا ، َِکلذ  ُءاضَق 

: متفگ مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلادبع  زا  بیذهت )  ) و رابخالا ) یناعم   ) و نویع )  ) و هیقف )  ) رد و  نییبت :
ناضمر هام  زور  رد  هک  یسک  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  امـش  ترـضح  ناردپ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبای  »

یکی مادک  هب  ام  سپ  تسا ، هراّفک  کی  اه  نیا  رد  هک  هدش  تیاور  ًاضیا  تسا و  هراّفک  هس  اه  نیا  رد  دیامن  راطفا  ای  دـنک و  عامج 
دوش مارح  اب  عامج  تقو  ره  و  دومن ، لمع  دیاب  ثیدح  ود  ره  رب  : » دومرف مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مینک »؟ لمع  ثیدح  ود  نیا  زا 

نداد و ماعطا  ار  نیکـسم  تصـش  ندوب و  هزور  هام  ود  ندرک و  دازآ  هدـنب  دراد ، هراّفک  هس  دوش  مارح  اـب  ناـضمر  هاـم  رد  راـطفا  و 
رب يزیچ  ار  هزور  دومن  شومارف  رگا  تسا و  بجاو  هراّفک  کی  درک  لالح  هب  راطفا  دـشاب و  لالح  اب  عامج  رگا  زور و  نآ  ياـضق 

(3) تسین .» وا 

زین ار  وا  ساسا  یب  مالک  نیا  هدش و  تباث  يدمع  راطفا  يارب  هراّفک  اضق و  بوجو  قوف  هفیرش  تایاور  همیرک و  ۀیآ  زا  میوگ : یم 
.دنک یم  دوبان 

473 ص :

ح 604. ص 208 ، ج 4 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 1
ح 4331. ص 378 ، ج 3 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 2

ص 650. مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  - 3
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[ یلاعت هللا  مهدّیا  مارک  ياملُع  ياواتف  زا  یخرب  لقن  رد  ]

: قئادح بحاص  هب  فورعم  هللا  همحر  ینارحب  فسوی  خیش  قّقحم  همالع 

هیلع لدـی  باحـصألا و  نیب  هیف  فالخ  الف  داتعملا  اما  داتعم : ریغ  وأ  ناک  اداـتعم  بورـشم  لوکأـم و  لـک  نع  كاـسمإلا  بجی  »... 
عامجإلا یلا  ًافاضم  هیلع  ّلدـی  و  هرافکلا ، ءاضقلل و  ًابجوم  هلعف  نوک  یف  اـضیأ  فـالخ  ـال  .راـبخالا و  هیـآلا و  عاـمجإلا  یلا  اـفاضم 

(1) هب .» راطفإلاب  هرافکلا  بوجو  یلع  هلادلا  هیتآلا  رابخألا 

: هللا همحر  یسلبارط  جاّرب  نبا  زیزعلادبع  یضاق  ریبک  هیقف  همالع  و 

(2) ًادمعتم .»...  هراهن  یف  فرشلا  لکألا و  هرافکلا : ءاضقلا و  بجوی  موصلا و  دسفی  يّذلا  »

: هللا همحر  يردیک  یّقهیب  نیسح  نب  دمحم  نیدلا  بطق  ریبک  هیقف  و 

امهیف عقی  امف  موصلا ... ، دسفی  هلعف  امهدحأ  نابرض : بجاولا  و  بدن ... ، بجاو و  نابرض : هنع  كاسمإلا  مئاصلا  یلع  بجی  ام  »... 
لکل برـشلا  لکألا و  هعـست : اعیمج  امهبجوی  امف  .هراّفکلا  نود  ءاضقلا  بجوی  رخآلا  و  هرافکلا ، ءاضقلا و  بجوی  امهدحأ  نابرض :

(3) ًابراش .»...  ًالکآ و  هب  نوکی  ام 

: هللا همحر  یّلح  همالع  و 

شا هزور  رد  ار  اـهنیا  زا  یکی  رگا  هک  ندـیماشآ ...  ندروخ و  مُّود ] لوا و  : ] تسا مزـال  زیچ  دـنچ  زا  كاـسما  و  هزور ]: تارطفم  »]
.دوش یم  لطاب  داد ،] ماجنا  ]

474 ص :

ص 56. ج 13 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  مالسلا ، مهیلع  هرهاطلا  هرتعلا  ماکحأ  یف  هرضانلا  قئادحلا  - 1
ص 191. ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  بَّذَهُملا ، - 2

ص 137. مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  هسّسؤم  عبط  هعیرشلا ، حابصمب  هعیشلا  حابصإ  - 3
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یم قُّلعتم  ود ، ره  هب ]  ] هرافک اضق و  مسق .-  ای  دهع  ای  رذن  هب  هدش  بجاو  ای  ناضمر ، هام  ةزور  لثم  هدوب -  یلصا  نّیعم  ةزور  رگا  و 
(1) دریگ .»

! تسا هنسح  تّنس  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » ياج هب  مونلا » نم  ٌریخ  هالصلا  . » 6

یلع یح   » ياج هب  حبـص  زامن  رد  درک  روبجم  ار  مدرم  وا  .دش  هتـشاذگ  یمّود  فّلختم  طُّسوت  تعدب  نیا  دـیناد  یم  هک  روط  نامه 
.دنیوگب ار  مونلا » نم  ٌریخ  هالصلا   » هلمج لمعلا » ریخ 

نم هربتعیف و  عورشملا  ناذألا  نم  هاری  نم  سانلا  نم  مونلا  نم  ریخ  هالصلا  مهلوق  وه  حبصلا و  هالص  ناذأ  یف  بیوثتلا  امأ  و  لاق ...« :
هلوقب هررق  عراشلا  نإف  رمع  لعف  نم  ناک  نإ  اعرـش و  هب  لوقن  انإف  انبهذم  امأ  هب و  لوقی  هربتعی و ال  الف  رمع  لعف  نم  هاری  نم  سانلا 
لوقی نم  بهذم  یف  الا  نونسملا  ناذألا  نم  رابتعالا  اذهب  یه  اعرش و  ربتعت  نأ  یغبنی  هنسح  هنس  اهنأ  کش  هنسح و ال  هنـس  نس  نم 

هنأ ال لوقلا  اذه  بحاص  دنع  هلـصاح  نوکیف  هنـس ؟ يذلا  وه  نوکی  وأ  هررق  هفرع و  و  یبنلا ؟ نامز  یف  لعف  يذـلا  وه  نونـسملا  نإ 
(2) حدقی .» ربتعی و ال  فالخ  وه  امف  هفصلا  هذهب  ناک  ام  الا  هنس  یمسی 

(3) میوگ : یم 

: هفیرش ثیداحا 

ًهَِملَک َهَرشَع  َِیناَمَث  َناَذَألا  َّنَأ  ُهللا  َکُمَحرَی  مَلعا  : » مالسلا هیلع  ّيوضرلا  هقف  . 1

475 ص :

ات 110. ص 109  یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلا  ناهذألا  داشرا  ۀمجرت  - 1
ص 127. ج 6 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 400 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2

دنمجرا دنمشناد  فیلأت : ناذا ،» هرابرد  یشهوژپ  : » فیرش باتک  هب  دنناوت  یم  بلطم  لیصفت  يارب  زیزع  ناگدنناوخ  میوگ : یم  - 3
ترضح هسّسؤم  یگنهرف  شخب  پاچ » ینیسح ، يداه  دّیس  همجرت : و  یناتسرهش ، ینیسح  یلع  دّیس  قّقحم  همالع  ماقم  یلاع  داتـسا 

.دنیامن هعجارم  مالسلا  هولصلا و  هیلع  يداه  ماما 
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(1) ِموَّنلا .»...  َنِم  ٌریَخ  ُهالَّصلا  ُدُّدََرت َو ال  ٌعیِجَرت َو ال  اهیف  َسَیل  ًهَِملَک ...  َهَرشَع  َعبَس  َهَماَقِإلا  َو 

نِم َِکلذ  َسَیل  َو  َهَّیَمُأ ، ِیَنب  ُهَعِدب  ِموَّنلا  َنِم  ٌریَخ  ُهالَّصلا  : » َلاق مالسلا ، هیلع  ِنَسَحلا  ِیبَأ  نَع  ِّیِـسرَّنلا ، ِدیِز  نَع  ِرَبَتعُملا : ِرَبَخلا  ِیف  َو  . 2
(2) ِناَذَألا .»...  ِلصَأ 

، َّلَجَوَّزَع َهللا  َّنِإ  : » َلاقَف مالـسلا ،...  هیلع  ِنَسَحلا  ٍدَّمَُحم  یبَأ  ِیَـس  انَدّ یَلَع  اَـنلَخَد  َلاـق ... : ِّيِرَهوَجلا ، ٍّيِدـهَم  ِنب  یَِـسیع  نَع  ُهنَع ، َو  . 3
ِرـشَِعب مُکَتَعیـش  ِهَماـیِقلا َو  ِموَِیل  ُهنِم  یِجَجُح  ًاـِّیلَع َو  َُکتـصَصَخ َو  دَـق  ّینَأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلَـص  ِهللا  ِلوُسَر  يِّدَـج  یِلا  یحوَأ 

ِرهَش یلاََیل  یف  ِحیواَرَّتلا  َلصَأ  َلَعَجَف  ِهالَّصلا  ِیف  ُُهبزِح  انِّقَح َو  َذَخَأ  نِم  اَنََفلاخَف  لَمَعلا ...  ِریَخ  یلَع  ِّیَح  َو  ِسیمَخلا ... ، ِهالَص  ٍلاَصِخ :
(3) ِلَمَعلا .»...  ِریَخ  یلَع  َّیَح  َفالِخ  ِموَّنلا  َنِم  ٌریَخ  ُهالَّصلا  َو  ٍهَلَیل ...  ٍموَی َو  َّلُک  ِسیمَخلا ، ِهالَص  نِم  ًاضَوِع  َناَضَمَر 

اَم : » لاقف ِهَماَـقإلا »؟ َناَذـألا و  یف  ِبیِوثَّتلا (4)  ِنَع  مـالَّسلا  هیلع  ِهللاِدـبَع  اـَبَأ  ُتلَأَـس  : » َلاـق ٍبَهَو ، ِنب  َهَیِواـعُم  نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  َو  . 4
(5) ُُهفِرعَن .»!

.ُهَلثِم (8) ِحیحَّصلا ، یف   (7) ُّیسوُّطلا ؛ (6) و  ِِرئاَرَّسلا ؛ ِیف  َسیِرِدا  ُنبا  َو  ُقوُدَّصلا ؛ ُهاَوَر  َو 

476 ص :

ص 96. ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  مالسلا ، هیلع  ّيوضرلا  هقفلا  - 1
ح 35. ص 205 ، ثیدحلا ، راد  عبط  ّیسرنلا ، دیز  لصأ  رشع ، هَّتسلا  لوصألا  - 2

ات ص 346. ص 344  غالبلا ، هسّسؤم  عبط  يربُکلا ، هیادهلا  - 3
روهشملا وه  امک  مونلا  نم  ریخ  هالصلا  لوق  بیوثتلاب  دارملا  ّنأ  رهاظلا  : » هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  یسلجم  رقاب  دمحم  خیـش  همالع  - 4

«. يرهوجلا مهنم  هغللا  لهأ  نم  هعامج  حرص  هب  مهنع و  هللا  یضر  دیسلا  لیقع و  يأ  نبا  طوسبملا و  یف  خیشلا  مهنم  باحصألا  نیب 
لیذ ح 69. ص 167 ، ج 81 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  عبط  راونألا ، راحب 

ح 6. ص 303 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 5
ص 601. ج 3 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  يواتفلا ، ریرحتل  يواحلا  رئارسلا  - 6

ح 17. ص 308 ، ،ج 1 ، راصبتسالا ح 223 ؛ ص 63 ، ج 2 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 7
ح 895. ص 289 ، ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 8
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: ّتنس لها  ثیداحا 

نم ریخ  هالـصلا  : » لاقف ًامئان ، هدـجوف  حبـصلا  هالـصل  هنذؤی  باَّطخلا  نب  رَمُع  یلا  ءاـج  نِّذؤملا  ّنأ  هغلب  ّهنأ  کـلام ، نع  ینثَّدـح  . 1
.حبصلا (1) ءادن  یف  اهلعجی  نأ  رَمُع  هرمأف  مونلا ،»

: دیوگ یم  وا  .تسا و  هدش  هفاضا  حبـص  ناذا  هب  باطخلا  نب  رمع  رما  هب  ترابع  نیا  هک  دـنک  یم  حیرـصت  أطؤم »  » رد کلام  نییبت :
نم ریخ  هالـصلا  : » دروآرب دایرف  اذل  تفای ، هتفخ  ار  وا  یلو  .دهد  ربخ  وا  هب  ار  حبـص  زامن  تقو  ندش  لخاد  ات  دـمآ  رمع  دزن  نّذؤم  »

«. دنهد رارق  حبص  ناذا  رد  ار  هلمج  نیا  ات  داد  روتسد  رمع  تسا ،» رتهب  ندیباوخ  زا  زامن  مونلا ؛

 ... َرَمُع ِهَفالِخ  یف  ِموَّنلا ،» َنِم  ٌریَخ  ُهـالَّصلا  : » َلاـق نَم  لَّوَأ  ًادعَـس  َّنأ  : » صفح نب  رَمُع  ینربخأ  لاـق : حـیرج ، نبا  نع  قاّزرلادـبع ، . 2
(2) َرَمُِعل .» نِّذَُؤی  َمل  ًالالَب  َّنِإ  َو  َهَکََرت ، َُّمث  ٌهَعِدب ، َلاَقَف :

« مونلا نم  ریخ  هالصلا   » هک دوب  یسک  نیتسخن  دعـس  : » هک دنک  یم  لقن  صحف  نب  رمع  زا  حیرج ، نبا  زا  ینانعنـص  قاّزرلادبع  نییبت :
چیه رمع  يارب  لالب  اـنامه  و  درک ، كرت  ار  زارف  نیا  سپـس  تسا ، تعدـب  نیا  : » هک تفگ  سپ  تفگ ،» رمع  تفـالخ  ناـمز  رد  ار 

«. تفگن ناذا  هاگ 

.دوش یم  تباث  زارف  نیا  ندوب  تعدب  یّنس  هعیش و  ۀحیحص  ثیداحا  عومجم  زا  میوگ : یم 

[ یلاعت هللا  مهدّیا  مارک  ياملُع  ياواتف  زا  یخرب  لقن  رد  ]

: هللا همحر  لّوا  یسلجم  هب  روهشم  یسلجم  یقت  دّمحم  خیش  هیقف  ثّدحم  ۀمالع  موحرم 

!«. ُُهفِرعَن ام  : » َلاَقَف ِهَماقِإلا ؟ ِناَذَألا َو  َنَیب  ُنوُکَی  يذَّلا  ِبیوثَّتلا  ِنَع  مالَّسلا  هیلع  ِهللاِدبَع  َابَأ  ٍبهَو  ُنب  ُهَیِواعُم  َلَأَس  «َو 

477 ص :

ح 8. ص 69 ، ج 1 ، ثارتلل ، ناّیرلا  راد  عبط  أطؤملا ، باتک  - 1
ح 1829. ص 474 ، ج 1 ، ّیملعلا ، سلجملا  تاروشنم  عبط  فَّنصُملا ، - 2
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هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  مدرک  لاؤس  : » تفگ هک  بهو  نبا  زا  تسا ، لوقنم  هحیحـصلاک  هحیحـص و  دـیناسا  هب  و 
لمعلا ریخ  یلع  ّیح  ياج  هب  ود  ره  نایم  رد  ای  دـنیوگ -  یم  هماقا  ناذا و  نیب  اـم  رد  هک  هماـع  ناـیم  تسفراـعتم  هک  یبیوثت  زا  هیلع 

هیلع و هللا  یلص  نیلسرملا  دّیس  ترضح  ینعی : ار - ! نآ  میناد  یمن  : » هک دندومرف  ترضح  مونلا »؟-  نم  ریخ  هالّصلا  هک  دنیوگ  یم 
 -«. میتسناد یم  دندوب  هدومرف  ناشیا  رگا  هک  ار ، نآ  دنا  هدومرفن  ملس  هلآ و 

زا رتهب  هن  تسباوخ  زا  رتهب  زاـمن  هک  داد  رارق  دوخ  لـقع ...  قفاوم  هلوسر  یلع  هللا و  یلع  ًاّدر  رمع ...  هک  نآ  رد  تسین  یکـش  هکلب 
و تسا ، نمؤم  جارعم  زامن  هک  نآ  و  زامن ، زا  دوش  یم  لصاح  ار  نانمؤم  هک  یبرق  زا  زامن و  زا  تشادـن  ربخ  وا  نوچ  تاداـبع ، همه 

تـسا یلغـش  یلاح  همه  رد  ار  کی  ره  هنطاب  حاورا  يوق و  هرهاـظ و  حراوج  عیمج  نوچ  تسین -  زاـمن  ّتیعماـج  هب  یتداـبع  چـیه 
نیلصاولا دّیس  ترضح  اذهل  و  ددرگ -  یم  حوتفم  فراع  رب  هک  هّیسودق  تدارا  هّیسدق و  ضویف  باوبا  زا  تسا  یباب  نآ  هک  صاخ 

نتفگ هب  هد  تحار  ار  ام  ُلِالب ؛ اَی  اَنحِرَأ  : » هک دندومرف  یم  و  تسا ،» زامن  رد  نم  مشچ  ییانشور  : » هک دندومرف  یم  هیلع  هللا  تاولص 
.تسا هیقت  يور  زا  ناونع  نیاب  ترضح  نداد  باوج  و  میوش »- وا  سدقا  بانج  هجوتم  ات  ناذا - 

نتم لثم  بیذـهت  ترابع  نتم و  ترابع  زا  تسا  رتهب  ترابع  نیا  و  هماقالا » ناذالا و  نیب  بیوثتلا  نع  : » تسترابع نیاـب  یفاـک  رد  و 
.تسا

هناخ رد  مردپ  : » هک دندومرف  هک  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تسا ، لوقنم  ملسم  نب  دمحم  زا  حیحص  ثیدح  رد  و 
«. تسین یکاب  ار  هملک  نیا  ییوگ  هب  رّرکم  زین  وت  رگا  و  مونلا ، نم  ریخ  هالصلا  هک : دندومرف  یم  دنلب  زاوآ  هب 

رد هک  ثیدـح  رد  تسین  اذـهل  دـنرکنم و  ناشیا  هک  دنتـسناد  یم  هماع  نوچ  دـندومرف  یم  هیقت  يور  زا  ترـضح  هک  تسا  رهاظ  و 
.وگب هک  دندرک  یم  رما  دوب  یم  تنس  رگا  تسین  یکاب  ییوگ  هب  رگا  هک : دندومرف  و  دندومرف ، یم  ناذا 

رد بیوثت  ادن و  : » هک دـندومرف  هک  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تسا ، هدـش  دراو  قثوم  ثیدـح  رد  نینچ  مه  و 
«. تسا تنس  هماقا 

478 ص :
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رد اـی  دنـشاب  لـفاغ  هک  یعمج  مـالعا  ههج  زا  تـالعّیح  اـی  دـشاب  نیتداهـش  ریرکت  دارم  هک  تسا  نکمم  هیقت و  رب  تسا  لوـمحم  و 
.دنشاب باوخ 

يا : » هک دـندومرف  نمب  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  هک : تفگ  هک  تسلوقنم  هرارز  زا  حیحـص ، ثیدـح  رد  هکنانچ 
هالّـصلا ياج  هب  ینک  مالعا  هک  یهاوخ  رگا  لیلهت و  ود  ریبکت و  ودـب  ینک  یم  متخ  ریبکت و  راـهچ  هب  ار  ناذا  ینک  یم  ادـتبا  هرارز 

«. نک ررکم  ار  حالفلا  یلع  یح  مّونلا  نم  ریخ 

دنک رّرکم  نّذؤم  رگا  : » هک دندومرف  یم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هک : تسلوقنم  ریـصبوبا  زا  قثوم ، ثیدح  رد  و 
یکاب دـنوش  عمج  نیمومام  هک  دـهاوخ  دـشاب و  ماما  هاگره  رتشیب  بترم و  ود  ار  حـالفلا  یلع  یح  هالّـصلا و  یلع  یح  نیتداـهش و 

«. تسین

عامجا تستعدب و  هک  تسین  یکـش  دـشابن  هیقت  رگا  دـشاب و  بجاو  هک  دـشاب  هاگ  نتفگ و  تسا  زیاج  هیقت  رد  هک  تسین  یکـش  و 
(1) تسا .» رمع  تعدب  هک  نآ  رب  تسا 

: هللا همحر  یلح  همالع  و 

(2) تسا .» مارح  تَعدب و  موَّنلا ،» َنِم  ٌریَخ  هالَّصلا   » هب لمعلا » ریخ  یلع  َّیح  [ » ندرک  ] لیدبت «و 

: هللا همحر  یقارن  يدهم  دمحم  الم  و 

هک نانچ  مَه  موَّنلا » َنِم  ٌریخ  َهالَّصلا   » نتفگ زا  تسا  ترابع  هک  بیوثت ، مشش ، تسا ... : رما  دنچ  نآ  و  هماقا ، ناذا و  تاهورکم  رد  »
اب نآ  نتفگ  سپ  دـشابن ؛ مه  هّیقت  تلاح  دـشاب و  هتـشاد  ار  نآ  ّتیعورـشم  داـقتعا  هک  یتروص  رد  تهارک  .تسا و  نایّنـس  بَهذَـم 

(3) تسا .» ّبحتسم  هکلب  زیاج ، هّیقت  تلاح  رد  تسا و  مارح  ّتیعورشم  داقتعا 

479 ص :

ات ص 560. ص 558  ج 3 ، نایلیعامسا ، هسّسؤم  عبط  ینارقبحاص ، عماول  - 1
ص 42. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلا  ناهذألا  داشرا  همجرت  - 2

ص 353. باتک ، ناتسوب  عبط  مالسلا ، هیلع  هّیوضر  ۀفحت  - 3
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[ تَّنس لها  ياملُع  ياواتف  زا  یخرب  لقن  رد  ]

-: ق.ه م 456  یسلدنا -  مزح  نبا  ّتنس  لها  گرزب  ملاع 

نع تأی  مل  هَّنـأل  ًاـضیأ ، اذـهب  لوقن  ـال  و  مونلا ،» نم  ریخ  هالـصلا  مونلا ، نم  ریخ  هالـصلا   » همتعلا یف  لاـقی  ّیح : نب  نسحلا  لاـق  «و 
(1) ملس .» هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

« مونلا نم  ریخ  هالـصلا   » هبترم ود  حبـص  ناذا  رد  تسا : هتفگ  هک  ّیح -  نب  نسح  مالک  لـقن  هکنآ  زا  دـعب  یـسلدنا  مزح  نبا  نییبت :
هدیسرن ام  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  هکنیا  تهج  هب  میتسین ، لئاق  رظن  نیا  هب  ام  نکل  و  : » دیوگ یم  دوش ؛ یم  هتفگ 

«. تسا

-: ق.ه م 1255  یناکوش -  دمحم  نب  ّیلع  نب  دَّمحم  رطق  تاضق  یضاق 

ّیلع نع  .ٌهعدب و  هذـه  هنبا : لاقف  رَمُع ، هثدـحأ  رحبلا : یف  لاق  هعدـب ، بیوثتلا  َّنأ  یلإ  هیلوق  دـحأ  یف  یعفاشلا  هرتعلا و  تبهذ  و  »... 
ناک ول  انلق : لالب ،-  هروذحم و  یبأ  ثیدح  رکذ  نأ  دعب  لاق -  َّمث  هنم ، سیل  ام  ناذألا  یف  اودـیزت  ال  هعمـس :- نیح  مالـسلا -  هیلع 

(2) راثآلا .»...  نیب  ًاعمج  ًاعرش  لاح ال  یف  ًاراعشإ  هب  انرمأف  انمَّلس  سواط  رَمُع و  نبا  بیلع و  هرکنأ  امل 

هالصلا ینعی :  ] بیوثت ندوب  تعدب  هب  لئاق  شلوق -  ود  زا  یکی  رد  یعفاش -  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تسا : هتفگ  یناکوش  نییبت :
مالـسلا هیلع  یلع  زا  .تسا و  تعدب  نیا  تفگ : شرـسپ  سپ  درک ، داجیا  رمع  ار  نآ  هدـش : هتفگ  رحب  رد  .دـنا  هدـش  مونلا ] نم  ریخ 

ثیدح هکنآ  زا  دعب  سپس -  دینکن ، هفاضا  ار  تسین  نآ  زا  هچ  نآ  ناذا  رد  دندومرف : دیدینـش -  ار  نآ  هک  ینامز  تسا -  هدش  لقن 
دندرک یمن  راکنا  ار  نآ  سواط  رمع و  نبا  یلع و  زگره  دوب  ناذا  ءزج  رگا  میئوگ : یم  تفگ : درک -  رکذ  ار  لالب  هروذحم و  یبا 

هدش میلست  نآ  هب  زین  ام  سپ 

480 ص :

ص 161. ج 3 ، هَّیرینُملا ، هعابطلا  هرادإ  عبط  یَّلحُملا ، - 1
ص 43. ج 2 ، هدالوأ ، ّیبلحلا و  یبابلا  یفطصم  هکرش  عبط  رابخألا ، یفتنم  حرش  راطوألا  لین  - 2
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.رابخا نایم  عمج  تهج  هب  ًاعرش  هکنیا  هن  لاح  ره  رد  ًاراعشإ  زارف  نیا  رکذ  هب  مینک  یم  رما  سپ 

: يریزج نامحرلادبع  ّتنس  لها  رصاعم  قّقحم 

(1) قاّفِتاب .» هدایزلا  هذه  كرت  هرکی  و  ًابدن ، نیتَّرم  مونلا » نم  ریخ  هالصلا  «، » حالفلا یلع  ّیح   » دعب حبصلا  ناذأ  یف  دازی  و  »... 

رظن قاّفتا  یلبنح ) و  یعفاش ، یکلام ، یفنح ،  ) ّتنـس لها  ۀعبرا  بهاذـم  ياملع  هک : هدـمآ  هعبرألا » بهاذـملا  یلع  هقفلا   » رد نییبت :
.تسا هورکم  نآ  كرت  هدوب و  بحتسم  حبص  ناذا  رد  زارف  نیا  هک  دنراد 

! تسا زیاج  زامن  رد  فُّتکت  . 7

.دناد یم  دّکؤم  ۀیصوت  ار  نآ  هکلب  دناد ، یم  زیاج  ار  زامن ) رد  تسد  يور  تسد  نداد  رارق   ) فُّتکت يو 

هذـه یلإ  وعدـی  نأ  یغبنی  هنأ ال  کلذ  هیدـی و  نیب  مایقلا  یلا  هاعد  امل  یلاـعت  هللا  َّنأ  کـلذ  کـلملا و  تنأ  مهَّللا  لاـق  مث  لاـق ...« :
فوقو نطوم  هنأل  فوقولا  لاح  یف  هالـصلا  یف  فیتکتلا  عرـش  اذهل  هریغ و  نود  هیجوتلا  یف  مسالا  اذـه  ضخف  كولملا  الا  هفـصلا 

(2) کلملا .»...  يدی  نیب  دبعلا 

.دنناد یم  زامن  نالطب  ببس  تعدب و  ار  راک  نیا  هعیش  ياملع  عامجا  اما 

(3) میوگ : یم 

481 ص :

ص 282. ج 1 ، هَّیملعلا ، بتکلا  راد  عبط  هعبرألا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  باتک  - 1
ص 257. ج 6 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 419 : ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2

اب زامن  نراقم 3 ) هقف  زا  یئاه  سرد  هلـسلس  : ») فیرـش باتک  هب  دـنناوت  یم  بلطم  لیـصفت  يارب  زیزع  ناگدـنناوخ  میوگ : یم  - 3
: همجرت و  یسبط ، نیدلا  مجن  خیـش  قّقحم  ۀمالع  ماقم  یلاع  داتـسا  دنمجرا  دنمـشناد  فیلأت : ریفکت ،») لاسرا و   ) زاب ای  هتـسب  تسد 

.دنیامن هعجارم  ام  لیلد  تاراشتنا  پاچ : يزاریش ، نیسح  دمحم 
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(1) هفیرش : ثیداحا 

یَلَع یَنُمیلا  یَکَح  ِهالَّصلا َو  ِیف  ُهَدَی  ُعَضَی  ُلُجَّرلا  : » ُتُلق َلاق : مالَّسلا ، امهیلع  امِهَدَحَأ  نَع  ٍِملـسُم ، ِنب  ِدَّمَُحم  نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  َو  . 1
(2) لَعفَت .» ُریِفکَّتلا ال  َِکلذ  : » َلاَقَف يَرُسیلا »؟

امَّنِإَف رِّفَُکت  َو ال  َلاق - : نَأ  یلِإ  َِکتالَـص -  یَلَع  ِلابقِإلِاب  َکیَلَع  َو  : » َلاق مالـسلا ، هیلع  ٍرَفعَج  یبَأ  نَع  َهَرارُز ، نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 2
(3) ُسوُجَملا .» َِکلذ  ُلَعفَی 

َِکلذ ُعَنصَی  امَّنِإ  رِّفَُکت  َو ال  َلاق « : ٍثیِدَح ، -  یف  مالسلا -  هیلع  ٍرَفعَج  ِیبَأ  نَع  ٍلُجَر ، نَع  ٍزیِرَح ، نَع  ٍداَّمَح ، نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 3
(4) ُسوُجَملا .»

.ُهَلثِم (5) ٍلُجَر ، نَع  ٍزیِرَح ، نَع  ٍداَّمَح ، نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  ُخیَّشلا  ُهاَوَر  َو 

: مالَّسلا هیلع  یخَأ  َلاق  َلاق : ٍرَفعَج ، ِنب  ِِّیلَع  نَع  ِقیقحَّتلا ،-  یَلَع  ِحیحَّصلا -  ِیف  َو  . 4

(6) ٌلَمَع .» ِهالَّصلا  ِیف  َسَیل  ٌلَمَع َو  ِهالَّصلا  ِیف  يَرخُألا  یَلَع  ِهیَدَی  يَدحِإ  ِلُجَّرلا  ُعضَو  مالسلا : مهیلع  ِنیَسُحلا  ُنب  ُِّیلَع  َلاق  »

ُعَـضَیَأ ِِهتالَـص ، یف  ُنُوکَی  ِلُـجَّرلا  ِنَع  ُُهتلَأَـس  َو  : » َداز َو  ُهَوَحن ، ِقـیقحَّتلا ،-  یَلَع  ِحـیحَّصلا -  ِیف  ِِهباـتِک : یف  ٍرَفعَج  ُنب  ُِّیلَع  ِهاَوَر  َو  . 5
(7) َُهل .» ُدوُعَی  الَف  َلَعَف  نِإَف  َِکلذ  ُُحلصَی  ال  : » َلاق ِهِعاَرِذ »؟ وَأ  ِهِّفَِکب  يرخُألا  یَلَع  ِهیَدَی  يَدحإ 

مهیلَع ِِهئَابآ  نَع  يِّدَج ، نَع  یبَأ ، ِینَثَّدَح  َلاق : مالَّسلا ، هیلع  ِهللاِدبَع  یبَأ  نَع  ٍِملـسُم ، ِنب  ِدَّمَُحم  َو  ٍریـَصب ، یبَأ  نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  َو  . 6
: مالَّسلا هیلع  َنِینِمؤُملاُریِمَأ  َلاق  مالَّسلا ،

482 ص :

و ات ص 267 » ص 265  ج 7 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  هعیشلا ، لئاسو   » زا شخب  نیا  هفیرش  ثیداحا  - 1
.تسا هدش  لقن  ات ص 422 » ص 420  ج 5 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  لئاسولا ، كردتسم  »

ح 310. ص 84 ، ج 2 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 2
ح 1. ص 299 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 3
ح 9. ص 337 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 4

ح 309. ص 84 ، ج 2 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 5
ح 809. ص 208 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  دانسإلا ، برق  - 6

ح 288. ص 170 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  اهتاکردتسم ، رفعج و  نب  ّیلع  لئاسم  - 7
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(1) َسوُجَملا .»-  ِینعَی : ِرفُکلا -  ِلهَِاب  ُهَّبَشَتَی  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  ِيَدَی  َنَیب  ٌِمئاق  َوُه  ِِهتالَص َو  یف  ِهیَدَی  ُِملسُملا  ُعَمجَی  «ال 

اذِإَف : » َلاق مالَّسلا ، هیلع  ِهللاِدـبَع  یبَأ  نَع  ِهِدانـسِِإب  ِّیِطنَزَبلا ، ِعِماَج  نِم  ًالقَن  یعبَجلا ، ٍِّیلَع  ِنب  ِدَّمَُحم  ِخـیَّشلا  ِّطَِـخب  ُتدَـجَو  ُراَِـحبلا : . 7
(2) كِّرَُوت .» رُفکَت َو ال  َو ال  َلاق - : نَأ  یلِإ  اهیف -  عَشخاَف  َِکتالَص  یف  ُتُمق 

يرُسیلا َو ال یَلَع  ینُمیلا  َكَدَی  عَضَت  الَف  ِهالَّصلا  ِیف  ًاِمئاق  َتنُک  اذِإ  : » َلاق ُهَّنَأ  مالَّسلا ، مهیلع  ٍدَّمَُحم  ِنب  ِرَفعَج  نَع  ِمالـسِإلا : ُِمئاَعَد  . 8
(3) ِهالَّصلا .» ِنَع  َکَسفَن  َلَغشَی  نَأ ال  يَرحَأ  ُهَّنِإَف  ًالاَسرإ  اَمُهلِسرَأ  نَِکل  ِباتِکلا َو  ِلهَأ  ُریِفکَت  َِکلذ  َّنِإَف  ینُمیلا  یَلَع  يرُسیلا 

(4) ِباتِکلا .» ِلهَأ  ُریِفکَت  َِکلذ  َّنِإَف  ًالاسرِإ  امُهلِسرَأ  نِکل  ٍضَعب  یلَع  ُهَضَعب  َکیَدَی  عَضَت  َو ال  : » مالسلا هیلع  اضِّرلا  ُهِقف  . 9

، َّلَجَوَّزَع َهللا  َّنِإ  : » َلاقَف مالَّسلا ،...  هیلع  ِنَسَحلا  ٍدَّمَُحم  یبَأ  ِیَـس  انِدّ یَلَع  اَنلَخَد  َلاـق ... : ِّيِرَهوَجلا ، ٍّيِدـهَم  ِنب  یَـسیِع  نَع  ُهنَع ، َو  . 10
ِرـشَِعب مُکَتَعیـش  ِهَماَـیِقلا َو  ِموَِیل  ُهنِم  یجَجُح  ًاـِّیلَع َو  َُکتـصَصَخ َو  دَـق  ّیِنَأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلَـص  ِهللا  ِلوُسَر  يِّدَـج  یلِإ  یَحوَأ 

ِرهَـش یلاَیل  ِیف  ِحـیِوارَّتلا  َلـصَأ  َلَـعَجَف  ِهـالَّصلا  ِیف  ُُهبزِح  اَـنِّقَح َو  َذَـخَأ  نِم  اَـنََفلاخَف  ِنِیبَجلا ...  ِریفعَت  َو  ِسیمَخلا ... ، ِهالَـص  ٍلاَـصِخ :
(5) ِنیبَجلا .»...  ِریِفعَت  نَع  ًاضَوِع  مِهِروُدُص  یلَع  مِهیدیَأ  َفتَک  ٍهَلَیل َو  ٍموَی َو  َّلُک  ِسیمَخلا ، ِهالَص  نِم  ًاضَوِع  َناضَمَر 

(6) سوجملا .» کلذ  عنصی  امنإف  رفکت  و ال  : » عنقملا یف  قودصلا  . 11

483 ص :

ح 10. ص 622 ، ج 2 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  لاصخلا ، - 1
ح 6. ص 222 ، ج 81 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  راونألا ، راحب  - 2

ص 159. ج 1 ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  مارحلا ، لالحلا و  رکذ  مالسإلا و  مئاعد  - 3
ص 102. ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  مالسلا ، هیلع  ّيوضرلا  هقفلا  - 4

ات ص 346. ص 344  غالبلا ، هسّسؤم  عبط  يربُکلا ، هیادهلا  - 5
ص 75. مالسلا ، هیلع  ّيداهلا  مامإلا  هسّسؤم  عبط  عنقُملا ، - 6
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زامن لاح  رد  نتـشاذگ -  مه  يور  ار  اه  تسد  ریفکت -  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ  اه  نآ  دّیؤم  حیحـص و  ثیداحا  زا  میوگ : یم 
.دشاب یمن  زیاج  هدوب و  تعدب 

[ یلاعت هللا  مهدّیا  مارک  ياملُع  ياواتف  زا  یخرب  لقن  رد  ]

: هللا همحر  یسوط  خیش  هّیرشع  ینثا  هّیماما  ۀّقحم  هفئاط  خیش 

(1) اهتحت .» و ال  هرسلا ، قوف  هالصلا ال  یف  نیمیلا  یلع  لامشلا  و ال  لامشلا ، یلع  نیمیلا  عضی  نأ  زوجی  «ال 

: هللا همحر  یسوط  خیش  زین  و 

(2) سأب .» هب  نکی  مل  فوخلا ، هّیقّتلل و  هلعف  نإف  هل ، هالص  الف  رایتخالا  عم  هتالص  یف  رّفک  نمف  هالّصلا ، یف  ریفکتلا  زوجی  «و ال 

: هللا همحر  يدزی  یئابطابط  مظاک  دّمحم  دّیس  هللا  تیآ  ترضح  ریبک  هیقف  همالع  و 

انریغ هعنصی  يذَّلا  وحنلا  یلع  يرخُألا  یلع  نیدیلا  يدحإ  عضو  ینعمب  ریفکتلا  ثلاثلا : رومأ ... : یه  و  هالـصلا ، تالطبم  یف  لصف  »
(3) هرورضلا .»...  عم  هب  سأب  اذک ال  و  ًاضیأ ، هعم  هداعإلا  طوحألا  ناک  نإ  ًاوهس و  هب  سأب  الف  هرورض ، ریغل  ًادمع  ناک  نإ 

.دشن ادیپ  هلئسم  نیا  رد  یفلاخم  یقثولا  هورعلا  رب  یلاعت  هللا  مهدّیا  مارک  ياهقف  یشاوح  رد  میوگ : یم 

: هللا همحر  یئوخ  يوسوم  مساقلاوبا  دّیس  هللا  تیآ  ترضح  ریبک  هیقف  همالع  و 

هالصلا نم  هیئزجلا  دصقب  هب  یتأ  اذإ  هالـصلل  لطبم  هنإف  انریغ ، دنع  فراعتی  امک  يرخألا ، یلع  نیدیلا  يدحإ  عضو  وه  و  ریفکتلا ، »
اذإ امأ  و 

484 ص :

ص 321. ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  فالخلا ، - 1
ص 73. ّیبرعلا ، باتکلا  راد  عبط  يواتفلا ، هقفلا و  دَّرجم  یف  هیاهنلا  - 2

ص 195. ج 2 ، هراتس ، هعبطملا  عبط  یقثولا ، هورعلا  - 3
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ریفکتلا عقو  اذإ  امیف  اذه  ًاقلطم ، هّیعیرـشت  همرح  مارح  وه  هالـصلا ...  یف  بدأتلا  و  عوضخلا ، دصقب  هب  یتأ  لب  هیئزجلا ، هب  دـصقی  مل 
(1) رایتخالا .»...  لاح  یف  ادمع و 

.دشن ادیپ  هلئسم  نیا  رد  یفلاخم  نیحلاصلا  جاهنم  رب  یلاعت  هللا  مهدّیا  مارک  ياهقف  یشاوح  رد  میوگ : یم 

: هللا همحر  سیردا  نبا  هب  فورعم  یّلح  دمحأ  نب  روصنم  نب  دمحم  ریهش  هیقف  و 

یف اراتخم  کلذ  لعف  نمف  هماـیق ، لاـح  یف  هنیمی  نع  هراـسی  وأ  هراـسی ، یلع  هنیمی  عضی  نأ  وه  و  هالـصلا ، یف  ریفکتلا  زوجی  ـال  «و 
(2) هل .» هالص  الف  هتالص 

: هللا همحر  یلح  همالع  و 

رثـکأ هیلا  بهذ  .هتالـص  تلطب  هلعف  ولف  هءارقلا ، لاـح  لامّـشلا  یلع  نیمیلا  عـضو  وـه  هالّـصلا و  یف  ریفکتلا  كرت  هیلع  بجی  و  »... 
(3) انئاملع .»... 

: هللا همحر  نیقّقحملا  رخف  و 

(4) لامشلا .»...-  یلع  نیمیلا  عضو  وه : و  ریفکتلا -  هالصلا ...  لطبی  و  »... 

: هللا همحر  یّلح  دهف  نبا  هب  روهشم  یّلح  يدسا  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  لامج  و 

نیدیلا يدحإ  عضو  وه  .ریفکتلا و  میرحت  روهشملا  لوقأ : .لاطبإلا  امهرهظأ  نالوق : لامشلا  یلع  نیمیلا  عضو  یف  و  هارث : باط  لاق  »
وأ دعاّسلا  یلع  ّفکلا  عضو  نیب  قرف  اذـک ال  .سکعلاب و  لامـشلا و  یلع  نیمیلا  عضو  نیب  قرف  .هءارقلا و ال  لاح  یف  يرخألا  یلع 

، سکعلاب

485 ص :

ص 193. ج 1 ، ملعلا ، هنیدم  رشن  عبط  نیحلاصلا ، جاهنم  - 1
ص 237. ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  يواتفلا ، ریرحتل  يواحلا  رئارسلا  - 2

ص 298. ج 5 ، یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  عبط  بهذملا ، قیقحت  یف  بلطملا  یهتنم  - 3
ص 54. یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  عبط  هَّینلا ، هفرعم  یف  هّیرخفلا  هلاسرلا  - 4
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، نوکی وأ ال  بوث  نم  زجاح  نیوضعلا  نیب  نوکی  نأ  نیب  قرف  اذک ال  .دـعاّسلا و  یلع  دـعاّسلا  وأ  ّفکلا  یلع  ّفکلا  عضو  نیب  و ال 
یلع نوقابلا  و  ًاّبحتسم ، هکرت  یلع  وبأ  لعج  و  ربتعملا ، یف  فّنصملا  هراتخا  و  هتّیهارک ، یلا  حالصلا  وبأ  بهذ  .هب و  هالـصلا  لطبت  و 

و هب ، هالـصلا  لاطبإ  یلع  عامجإلا  دیـسلا  یعدا  و  عئارـشلا ، یف  دّدرت  و  عفانلا ، یف  فّنـصملا  رهاظ  وه  .همالعلا و  هراـتخا  و  میرحتلا ،
.م (1)  ...« ملسم نب  دمحم  هیاور  هدّیؤی 

: هللا همحر  یناث  دیهش  و 

(2) ...هل .» یضتقملا  هنع  یهنلاب  هدراو  صوصنلا  هیف و  ههبش  هالصلا ال  یف  ریفکتلا  میرحت  »

: هللا همحر  یئاهب  خیش  و 

(3) رثکألل .»...  اقافو  هب  هالصلا  لطبت  و  هیقت ، ریغل  لامشلا  یلع  نیمیلا  عضو  وه  و  ریفکتلا ، كرت  »... 

: هللا همحر  قئادح  بحاص  و 

یف انه  باحصألا  فلتخا  دق  .ریفکتلا و  فتکتلاب و  یمـسملا  وه  اهتحت و  وأ  يرـسلا  قوف  مایقلا  لاح  لامـشلا  یلع  نیمیلا  عضو  »... 
نع لقن  و  هقرفلا ، عامجإ  هیلع  خیشلا  یضترملا و  لقن  لب  میرحتلا  باحصألا  نیب  روهشملاف  همکح : یف  لوألا ) عضوملا  : ) نیعـضوم

لوقلا یلع  لدتـسا  .ربتعملا و  یف  ققحملا  هراتخا  اـهورکم و  هلعف  لـعج  هنا  حالـصلا  یبأ  نع  ابحتـسم و  هکرت  لـعج  هنا  دـینجلا  نبا 
، انه عرش  عرشلا و ال  نم  هاقلتم  هالصلا  لاعفأ  نأب  و  طایتحالاب ، و  لوقنملا ، عامجإلاب  روهشملا 

486 ص :

ص 391. ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  عفانلا ، رصتخملا  حرش  یف  عرابلا  بَّذهُملا  - 1
ص 86. یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  دعاوقلا ، دئاوف  - 2

ص 59. یفجن ،؟ یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  عبط  هَّیمویلا ، هالصلا  یف  هَّیرشع  انثإلا  - 3
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(1) ...حیحصلا .» یف  ملسم  نب  دمحم  نع  خیشلا  هاور  امب  .هالصلا و  نع  جراخ  ریثک  لعف  هنأب  و 

: هللا همحر  یناهبهب  دیحو  همالع  و 

(2) هالصلا .» یف  ریفکتلا  زوجی  ّهنأب ال  رارقإلا  هّیمامإلا  نید  نم  هیلامأ : یف  قودصلا  لاق  «و 

: هللا همحر  یّمق  يازریم  و 

(3) نالطبلا .»...  رهاظلا  لب  امهریغ ، نیحیحصلل و  هالصلا  لاح  ریفکتلا  مرحی  و  »... 

: هللا همحر  يراسناوخ  دمحا  دّیس  همالع  و 

(4) ریفکتلا .»...  همرح  روهشملا  »... 

: هللا همحر  یلح  همالع  و 

هب هک  دراذگب ، رگید  تسد  يالاب  ار  دوخ  تسد  کی  هک  تسا  نآ  نآ ، و   ] ًادمع ریفکت  ببـس ]  ] هب زامن  دوش  یم  لطاب  نینچمه  «و 
(5) دناوخب .] زامن  هتسب  تسد  حالطصا 

: هللا همحر  یقارن  يدهم  دمحم  الم  و 

تـسد نطاب  نتـشاذگ  زا  تسا  ترابع  نآ  .تسا و  زامن  نالطب  ثعاب  تسا و  مارح  ریفکت  هک  تسا  نآ  باحـصا  ناـیم  روهـشم  «و 
هورکم هک : دنا  هتفگ  اهقف  زا  یضعب  .تسا و  نایّنس  سوجم و  هقیرط  هک  نانچ  مه  پچ ، تسد  رهاظ  رب  تسار 

487 ص :

ص 9. ج 9 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  مالسلا ، مهیلع  هرهاطلا  هرتعلا  ماکحأ  یف  هرضانلا  قئادحلا  - 1
ص 129. ج 3 ، ثارتلا ، ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  ماکحألا ، كرادم  یلع  هیشاحلا  - 2
ص 451. ج 2 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  مارحلا ، لالحلا و  لئاسم  یف  ماّیألا  مئانغ  - 3

ص 403. ج 1 ، نایلیعامسا ، هسّسؤم  عبط  عفانلا ، رصتخم  حرش  یف  كرادملا  عماج  - 4
ص 71. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلا  ناهذألا  داشرإ  همجرت  - 5
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.تسا و زامن  نالطب  ثعاب  تسا و  مارح  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  نآ  ناـحجر  ّتیعورـشم و  هب  داـقتعا  هک  نیا  رگم  تسا ،
(1) .تسین » زامن  نالطب  ثعاب  اما  تسا ، مارح  ًاقلطم  ریفکت  هک  تسا  نآ  ّقح 

! دنک یم  رداص  ار  زامن  رد  هحتاف  هروس  تئارق  زا  دعب  نیمآ  زاوج  هب  مکُح  یبرع  نبا  . 8

لطبم ار  نآ  یبرع  نبا  اما  تسا ؛ باتکلا  هحتاف  ةروس  تئارق  زا  دـعب  زامن  رد  نیمآ »  » نتفگ زاـمن ، تـالطبم  هلمج  زا  هعیـش ، هقف  رد 
! دناد یمن  زامن 

نم هالـصلا  یف  نیمأتلا  مکح  ( ] اـهلوقی ـال  مأ  نیمآ  لوقی  لـه  هحتاـفلا  هءارق  نم  غرف  اذإ  ماـمإلا  مکح  یف  لـصو  لـب  لـصف  : ») لاـق
ناسنإلا لعج  نإ  کلذ ) یف  رابتعالا  یف  لـصو   ) نمؤی ـال  لـئاق  نم  نمؤی و  لـئاق  نمف  کـلذ  یف  ءاـملعلا  فلتخا  هیعرـشلا ] ههجولا 

هدجی اذه  (2) و  ُهُسفَن ) ِِهب  ُسِوسَُوت  ام  ُمَلعَن  َناسنِإلا َو  اَنقَلَخ  دََـقل  َو   ) یلاعت هللا  لوقی  یبنجألا  هبطاخم  اـهبطخی  هنإـف  هنع  هیبنجأ  هسفن 
فاضأف اقح  کیلع  کسفنل  نإ  فلکملا  ناسنإلل  لوقی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هتأشن و  هیـضتقت  اـقوذ  ناـسنإ  لـک 

هـسفنل الف  یلاتلا  وه  ناک  نإف  هنم  هبلطت  اقح  هیلع  اهل  بجوأ  ناسنإلا و  ریغ  سفنلا  لعجف  هتاذ  یلا  فاـضی  ـال  ءیـشلا  هیلإ و  سفنلا 
(3) نیمآ .»...  وه  لوقی  نأ  دب  الف  هیلاتلا  سفنلا  تناک  نإ  نیمآ و  هحتافلا  غارف  دنع 

: میوگ یم 

(4) هفیرش : تایاور 

َفلَخ َتنُک  اذِإ  : » َلاق مالَّسلا ، هیلع  ِهللاِدبَع  یبَأ  نَع  ٍلیمَج ، نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 1

488 ص :

ات ص 361. ص 360  باتک ، ناتسوب  عبط  مالسلا ، هیلع  هّیوضر  ۀفحت  - 1
هیآ 16. (، 50  ) هروس ق - 2

ص 437. ج 6 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 448 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاحوتفلا  - 3
و ات ص 68 » ص 67  ج 6 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  ۀسـسؤم  عبط  هعیـشلا ، لئاسو   » زا شخب  نیا  هفیرـش  ثیداحا  - 4

.تسا هدش  لقن  ات ص 176 » ات ص  ص 174  ج 4 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  عبط  لئاسولا ، كردتسم  »
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(1) َنیمآ .» لُقَت : َو ال  َنیملاَعلا ، ِّبَر  ِهللاُدمَحلا  َتنَأ : لُقَف  اِهتَءاِرق ، نِم  َغَرَف  َدمَحلا َو  َأَرَقَف  َمامِإ 

.ُهَلثِم (2) ٍلیمَج ، نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  ِنَسَحلا  ِنب  دَّمَُحم 

«. ال : » َلاق َنیمآ »؟ ِباتِکلا  ِهَِحتاف  نِم  ُتغَرَف  اذِإ  : » ُلُوقَأ مالـسلا ، هیلع  ِهللاِدـبَع  ابَأ  ُتلَأَس  َلاـق : ِبَلَحلا ، یّ ِدَّمَُحم  نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  َو  . 2
(3)

ِهللاُدمَحلا َتُلق : َتئِش  نِإَف  َنیمآ ، َِکتَءاِرق  نِم  َتغَرَف  اذِإ  ََّنلوُقَت  َو ال  : » َلاق مالسلا ، هیلع  ٍرَفعَج  یبَأ  نَع  َهَراَرُز ، نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 3
(4) .َنیَملاَعلا » ِّبَر 

ُلاَزت ال  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ِهللا  ِلوُسَر  نَع  مالـسلا ، امهیلع  ِِهئابآ  نَع  ٍرَفعَج ، ِنب  یَـسُوم  نَع  ٍدَّمَُحم ، نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 4
ٌهَّجَض نُکَت  َمل  ام  ِباتِکلا َو  ِلهَأ  ِلعِفَک  ًامایق  اُوفِرَصنَی  َمل  ام  مِهِمادقَِأب َو  َهَلبِقلا  اُوَّطَخَتَی  َمل  ام  ٍهَلیمَج  ٍهَنَسَح  اِهنید  نم  ٍهَعیرَش  یلَع  ِیتَّمُأ 

(5) َنیمآب .»

یلِإ ِباتِکلا -  ِهَِحتاِفب  ٍهَعکَر  ِّلُک  یف  ِمیحَّرلا ) ِنامحَّرلا  ِهللا  ِمِسب   ) َدَعب ُأَدَتُبی  : » اُولاق مُهَّنَأ  مالسلا ، مهیلع  مُهنَع  اَنیِّوُر  ِمالسِإلا : ُِمئاعَد  . 5
َِتناک اـمَّنِإ  مـالَّسلا : مِهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ُنب  ُرَفعَج  َلاـق  ُهَّماـعلا ، ُلوُقَت  اـمَک  َنیمآ  ِباـتِکلا  ِهَِحتاَـف  ِهَءاِرق  َدـَعب  َلاَُـقی  نَأ  اُومِّرَح  َو  َلاـق - : نَأ 

(6) اُهلُوقَت .» يَراصَّنلا 

ِنَع َّرَم  ام  ٍرِخآ  یلِإ  ٍهَعیرَـش -  یَلَع  ٍریَِخب َو  یتَّمأ  ُلاََزت  ال  : » َلاـق ُهَّنَأ  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ِهللا  ِلوُسَر  نَع  ِِهئاـبآ ، نَع  ُهنَع ، َو  . 6
(7) ِتاَّیِرَفعَجلا .»- 

: ِهَثالَّثلا ِعِدب  یف  ِهَثاِغتسِإلا  ِباتِک  یف  ُِّیفوُکلا  َدَمحَأ  ُنب  ُِّیلَع  مِساقلا  ُوبَأ  . 7

489 ص :

ح 5. ص 313 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 1
ح 275. ص 74 ، ج 2 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  ماکحألا ، بیذهت  - 2

ح 276. ص 74 ، ج 2 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 3
ح 1. ص 358 ، ج 2 ، ّيروادلا ، هبتکملا  عبط  عئارشلا ، للع  - 4

ص 34. يونینلا ، هبتکملا  عبط  مالسلا ، هیلع  تاّیرفعجلا  - 5
ص 160. ج 1 ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  مارحلا ، لالحلا و  رکذ  مالسإلا و  مئاعد  - 6
ص 160. ج 1 ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  عبط  مارحلا ، لالحلا و  رکذ  مالسإلا و  مئاعد  - 7
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دَقَف َنیمآ  َلاق  نَم  : » اُولاق مِهِعَمجَِأب  مُهَّنَأ  مالَّسلا ، مهیلع  ِتیَبلا  ِلـهَأ  نِم  ِهَِّمئَـألا  ِنَع  ِلـقَّنلا  ُلـهَأ  َعَمجَأ  ِیناَّثلا -  ِنِعاـطَم  ِقایِـس  ِیف  - 
َُّمث لَعفا  َّمُهَّللا  ِهِرِخآ  یف  ُلوُقَیَف  ٍءاعُِدب  وُعدَی  نَم  ِلیبَسَک  لُعفَا  ِهَّیبَرَعلِاب  اَهاَنعَم  ٌهَِّیناَیرُس  ٌهَِملَک  مُهَدنِع  اهَّنَِأل  ُهَداعِإلا  ِهیَلَع  ُهَتالَـص َو  َدَسفَأ 

ِهِذـه ِتیَبلا  ُلهَأ  َرَکنأ  ِِهتوَص َو  یَلعَِأب  َکـِلذ  ُلوُقَی  َناـک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  َلُوسَّرلا  َّنَأ  ٍهَصَّرَخَتُم  ٍتاـیاوِِرب  ُهُراَـصنَأ  َّنَتـسا 
(1) َهَیاوِّرلا .»

هیلع اَـضِّرلا  َیلوَم  ُناَّیَّرلا  ُمُهنِم  ٍهَریثَـک  ٍهَعاَـمَج  َو  ِّيِرَهُوـجلا ، ِّيِدـهَم  ِنب  یَـسیع  نَع  ِهَیادِـهلا : ِیف  ُِّینیَـضُحلا  َناَدـمَح  ُنب  ُنیَـسُحلا  . 8
مهیلع َهَِّمئَألا  اَِـهب  َیلاـعَت  ُهللا  َّصَخ  یتَّلا  َلاـصِخلا  َّدَـع  ُهَّنَأ   -: » ٍلـیِوَط ٍثیدَـح  یف  مـالَّسلا -  هیلع  ِّيِرَکـسَعلا  ٍدَّمَُحم  یبَأ  نَع  مـالَّسلا ،

َنیمآ ِرهَجلا َو  یَلَع  ًافالَخ  ِنیَتَروُّسلا  ِیف  ُتاَفخِإلا  َو  مالسلا - : هیلع  َلاق  نَأ  یلِإ  اهیف -  مُهَتَفلاخ  َهَّماَعلا  َّنَأ  َرَکَذ  َُّمث  مُهَتَعیـش  مالَّسلا َو 
(2) َرَبَخلا .» ِتُونُقلا ...  ِنَع  ًاضَوِع  َنّیِلاَّضلا  َال  َدَعب َو 

زامن رد  دمح  ةروس  زا  دـعب  نآ  نتفگ  زاوج  مدـع  نیمآ و  ندوب  تعدـب  اه  نآ  تادـّیؤم  حیحـص و  فیرـش  ثیداحا  زا  میوگ : یم 
.تسا حضاو  یبرع  نبا  مالک  نالطب  سپ  هدش ، تشادرب 

[ یلاعت هللا  مهدّیا  مارک  ياملُع  ياواتف  زا  یخرب  لقن  رد  )

: هللا همحر  یسوط  خیش  هّیماما  ۀّقحم  ۀفئاط  خیش 

(3) کلذ .»...  لثم  دمحلا  رخآ  نیمآ »  » لوق و  فوخ ...  هیقت و ال  ریغ  نم  هالصلا  عطقی  فتکتلا  «و 

490 ص :

ص 61. نارهطب ، یملعألا  تاروشنم  عبط  هثالثلا ، عدب  یف  هثاغتسإلا  رد : نومضم  نیا  هب  بیرق  - 1
ات ص 346. ص 344  غالبلا ، هسسؤم  عبط  يربکلا ، هیادهلا  - 2
ص 265. هناخباتک ، رشن  عبط  داشرلا ، یلإ  يداهلا  داصتقالا  - 3
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: هللا همحر  یسوط  خیش  زین  و 

(1) لاح .» لک  یلع  مومأملا  مامإلل و  اهلبق  وأ  دمحلا  رخأ  یف  ارهج  وأ  ارس  کلذ  ناک  ءاوس  هالصلا  عطقی  نیمآ  لوق  »

: هللا همحر  یسوط  خیش  زین  و 

وأ کلذ  ناک  رهج  یف  لاح  لک  یلع  نیمومأملا و  مامإلل و  هدـعب  وأ  دـمحلا  لـالخ  یف  کـلذ  لـک  ءاوس  هالـصلا  عطقی  نیمآ  لوق  »
(2) تافخإ .»

: هللا همحر  يدزی  یئابطابط  مظاک  دّمحم  دیس  هللا  تیآ  ترضح  ریبک  هیقف  همالع  و 

هب و راهجإلا  نیب  قرف  ریغ  نم  هرورـض  ریغل  هحتافلا  مامت  دعب  نیمآ  لوق  دّـمعت  رـشاعلا : رومأ ... : یه  و  هالـصلا ، تالطبم  یف  لصف  »
هرورضلا لاح  یف  وهسلا و  هم  هب  سأب  امک ال  ءاعدلا ، دصقب  روبزملا  ماقملا  ریغ  یف  هب  سأب  و ال  درفنملا ، مومأملا و  مامإلل و  رارسإلا 

(3) ...«. 

.دشن ادیپ  هلئسم  نیا  رد  یفلاخم  یقثولا  هورعلا  رب  یلاعت  هللا  مهدّیا  مارک  ياهقف  یشاوح  رد  میوگ : یم 

: هللا همحر  یئوخ  يوسوم  مساقلاوبا  دّیس  هللا  تیآ  ترضح  ریبک  هیقف  همالع  و 

مل وأ  هیئزجلا ، دـصق  اذإ  لطبم  هنإف  رهج ، وأ  اهب ، تفخأ  ادرفنم ، وأ  اـمومأم  وأ  ناـک  اـمامإ  هحتاـفلا ، ماـمت  دـعب  نیمآ »  » لوق دـمعت  »
(4) هیقت .»...  ناک  اذإ  اذک  و  هب ، سأب  الف  اوهس  ناک  اذإ  و  ءاعدلا ، هب  دصقی 

.دشن ادیپ  هلئسم  نیا  رد  یفلاخم  نیحلاصلا  جاهنم  رب  یلاعت  هللا  مهدّیا  مارک  ياهقف  یشاوح  رد  میوگ : یم 

491 ص :

ص 332. ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  فالخلا ، - 1
ص 106. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  هّیرفعجلا  راثآلا  ءایحإل  مالسلا  هیلع  هّیوضترملا  هبتکملا  عبط  هّیمامإلا ، هقف  یف  طوسبملا  - 2

ات ص 206. ص 195  ج 2 ، هراتس ، هعبطملا  عبط  یقثولا ، هورعلا  - 3
ص 193. ج 1 ، ملعلا ، هنیدم  رشن  عبط  نیحلاصلا ، جاهنم  - 4
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: هللا همحر  یسربط  نسح  نب  لضف  مالسإلا  نیما 

(1) لاح .» لک  یلع  مومأملا  مامإلل و  اهلبق ، وأ  دمحلا  رخآ  یف  ارهج  وأ  ارس  کلذ  ناک  ءاوس  هالصلا ، عطقی  نیمآ  لوق  »... 

: هللا همحر  یسوط  هزمح  نب  یلع  نب  دّمحم  دّیس  ریبک  هیقف 

دمحلا رخآ  یف  نیمآ  لوق  نیدیلا و  فتک  هالصلا و  لاعفأ  نم  سیل  امم  ریثکلا  لمعلا  ءایـشأ  هعـستف  لا  نود ح  لاح  یف  عطقت  ام  «و 
نإـف هالـصلا  نم  سیل  اـمب  ملکتلا  نیفرحب و  ففأـتلا  نیفرحب و  نینـألا  يویند و  رمـأل  ءاـکبلا  ههقهقلا و  هءارو و  اـم  یلإ  تاـفتلالا  و 

(2) اهعطق .» ادمع  لصح  نإ  هالصلا و  عطقی  مل  هیقت  وأ  انایسن  وأ  اوهس  کلذ  عیمج  لصح 

: هللا همحر  لّوأ  دیهش  و 

هیلع عامجإلا  مهضعب  یعدا  .هیقت و  ریغل  هالصلا  هدمعب  لطبت  هنأ  یتح  دمحلا ، بیقع  نیمآ  لوق  میرحت  باحـصألا  نیب  روهـشملا  ... 
همحر یـضترملا  دیفملا و  لاق  و  يراصنلا ، هلوقی  ناک  کلذ  نال  نیمآ ، باتکلا  هحتاف  دـعب  لاقی  نا  زوجی  و ال  هیوباب : نبا  لاق  و  ... 

(3) دمحلا .»...  رخآ  نیمآ  لوق  مرحی  هللا :

: هللا همحر  ینادمه  اضر  اقآ  هیقف  همالع  و 

لب رهاظلا ، یلع  هیف  هب  ّدتعی  فالخ  الب  اثیدـح  امیدـق و  باحـصألا  نیب  روهـشملا  یلع  دـمحلا ) رخآ  یف  نیمآ » : » لوق زوجی  ال  »... )
(4) مهنم .» هلمج  حیرص  وه  امک  اضیأ ، هالصلل  الطبم  هنوک  یلع  لب و  هیلع ، عامجإلا  يوعد  باحصألا  رباکأ  نم  هعامج  نع 

492 ص :

ص 112. ج 1 ، یمالسا ، ياه  شهوژپ  داینب  عبط  فلسلا ، هّمئأ  نیب  فلتخملا  نم  فلتؤملا  - 1
ص 97. هللا ، همحر  یفجن  یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  عبط  هلیضفلا ، لین  یلا  هلیسولا  - 2

ص 345. ج 3 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  هعیرشلا ، ماکحأ  یف  هعیشلا  يرکذ  - 3
ص 329. ج 12 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  هیلع  هّیرفعجلا  هسسؤم  هیقفلا ، حابصم  - 4
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: هللا همحر  یّلح  همالع  و 

عامجإ لاح و  لک  یلع  امومأم و  وأ  ناک  امامإ  اهلبق  وأ  دمحلا  رخآ  یف  رـسأ  وأ  اهب  رهج  ءاوس  هالـصلا  هب  لطبی  مارح  نیمآ  لوق  »... 
(1) یّمسملل .» ریاغم  مسالا  نأل  ءاعد  انآرق و ال  سیل  اهنأل  مالسلا و  مهیلع  تیبلا  لهأ  نع  لقنلل  هیلع  هیمامإلا 

: هللا همحر  نیقّقحملا  رخف  و 

(2) دمحلا .» رخآ  نیمآ » : » لوق هالصلا ...  لطبی  «و 

: رهاوج بحاص  هب  وفرعم  هللا  همحر  یفجن  نسح  دمحم  خیش  ریبک  هیقف  قّقحم  همالع  و 

اعامجإ نوکت  تداک  همیظع  هوهـش  نیرخأتملا  ءامدقلا و  باحـصألا  نیب  روهـشملا  دـنع  دـمحلا ) رخآ  یف  نیمآ  لوق  زوجی  ال  » ... )
یف لب  هیلع ، عامجإلا  يوعدب  نیرعشم  انئاملع  یلإ  هتبـسن  سابتلالا  فشک  نع  یهتنملا و  یف  لب  دصاقملا ، عماج  یف  هب  فرتعا  امک 

هاوعد دـیفملا  نع  ربتعملا  یف  لب  هیلع ، عامجإلا  هرکذـتلا  ماکحألا و  هیاـهن  فـالخلا و  راـصتنالا و  نع  یکحملا  ریرحتلا و  یینغلا و 
نع الا  یکح  و ال  افلاخم ، هیف  دـجن  مل  ذإ  هیلع ، عامجإلا  لیـصحت  نکمی  لب  هب ، رارقإلا  هیمامإلا  نید  نم  نأ  یلامألا  نع  لـب  اـضیأ ،

یفنب و ال کلذـل  ضرعتی  مل  هنأ  يرکذـلا  یف  امهیناث  نع  یکح  دـق  هیف  نیحداق  ریغ  امهنوک  عم  امه  و  حالـصلا ، یبأ  یفاکـسإلا و 
 ...«. هقفاوملا هنع  یکحملا  همالک  ضعب  رهاظ  لب  امهلوأ ، مالک  یف  هحارص  رخافلا و ال  بحاص  یفعجلا و  لیقع و  یبأ  نباک  تابثإ 

(3)

493 ص :

ص 39. ج 1 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  عبط  هّیمامإلا ، بهذم  یلع  هّیعرشلا  ماکحألا  ریرحت  - 1
ص 54. یمالسا ، ياه  شهوژپ  داینب  عبط  هّینلا ، هفرعم  یف  هّیرخفلا  هلاسرلا  - 2

ص 2. ج 10 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  مالسإلا ، عئارش  حرش  یف  مالکلا  رهاوج  - 3
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: هلظ ماد  یّمق  یناحور  ینیسح  قداص  دّمحم  دّیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  عّیشت  ناهج  ردقیلاع  عجرم 

هنأ یلع  لب و  هیلع ، عامجالا  يوعد  نیطاسالا : نم  هعاـمج  نع  لـب  دـمحلا ، رخآ  نیمآ  لوق  مرحی  هنا  باحـصالا  نیب  روهـشملا  »... 
(1) صوصنلا .»...  نم  هلمج  هل : دهشت  و  هالصلا ، لطبی 

: هللا همحر  یّلح  همالع  و 

(2) تسا .» لطاب  زامن ] ، ] تفگ نیمآ ]  ] ًارایتخا رگا  و  نیمآ ؛ نتفگ  تسا ...  مارح  «و 

: هللا همحر  یقارن  يدهم  دمحم  الم  و 

(3) هحتاف .»...  ندناوخ  زا  دعب  نتفگ  نیمآ  تسا  مارح  »

! اروشاع زور  ةزور  هب  شرافس  . 9

هزور مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  شرافس  قبط  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  دیس و  تداهش  زور  هک  هروشاع  زور 
تهج هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  نتشک  ۀنارکش  هب  ار  زور  نآ  نایدزی  اریز  دراد ؛ هدیدش  تهارک  زور  نیا  رد 

!! دندوب هدومن  هزور  ّتین  نتفرگ  دیع 

! دناد یم  هنسح  تَّنس  ار  زور  نیا  رد  نتفرگ  هزور  یلعج ، ثیدح  لقن  اب  یبرع  نبا 

عـساتلا لیق  لوقأ و  هب  حیحـصلا و  وه  رـشاعلا و  لیقف  مرحملا  نم  وه  موی  يأ  اوفلتخا  ءاروشاـع ) موی  موص  لـصف  یف  لـصو  : ») لاـق
ماقم یف  میقأ  نم  دـقعلا و  داحآ  لوأ  هنإف  رـشاعلا  ماص  هتاذ  هیدـحأ  ماقم  یف  میقأ  نمف  رخـآلا  لوـألا و  مسـالا  مکح  اـنه  راـبتعالا ) )

هیف ابغرم  ءاروشاع  موص  ینعأ  موصلا  ناک  امل  ددعلا و  طئاسب  رخآ  هنإف  عساتلا  مویلا  ماص  یهلإلا  رخآلا  مسالا 

494 ص :

ص 470. ج 4 ، اج ، یب  مالسلا ، هیلع  قداصلا  هقف  - 1
ص 45. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلا  ناهذألا  داشرإ  ۀمجرت  - 2

ص 384. باتک ، ناتسوب  عبط  مالسلا ، هیلع  هّیوضر  ۀفحت  - 3
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لـصح هماص  نمف  بجاولا  مکح  همکح  ناک  بوجولا و  ماقم  هل  حص  هتیـضرف  یف  فالتخالا  یلع  ناضمر  ضرف  لبق  هضرف  ناک  و 
لصو  ) ءاروشاع موی  ماص  هنإ  ثیح  نم  امهقاذ  نم  امهفرعی  نایلجت  نادهشم و  هبحاصل  ناکف  هیلإ  بودنملا  برق  بجاولا و  برق  هل 

هللا یلـص  هللا  لوسر  نأ  هداتق  یبأ  نع  ملـسم  رکذ  هلبق ] یتلا  هنـسلا  نع  هرافک  ءاروشاع  موی  مایـصلا  ( ] ءاروشاـع موی  موص  لـضف  یف 
مایأ يوق  ماقم  هوقلا  یف  موی  هکرح  تماقف  هلبق  یتلا  هنسلا  رفکی  نأ  هللا  یلع  بستحا  ءاروشاع  موی  مایـص  یف  لاق  ملـس  هلآ و  هیلع و 

الف هلبق  یتلا  هنـسلا  یف  مرجأ  ام  عیمج  هماص  يذـلا  نع  هتوقب  لمحف  موصلا  هداـبع  نم  هب  قیلی  اـمب  موی  لـک  لـموع  اذإ  اـهلک  هنـسلا 
هلیل هفرع و  موی  اذـک  هنم و  لضفأ  ناضمر  نوک  عم  یلایللا  هلـضافلا و  مایألا  نم  هریغ  ناضمر و  یف  اـهیف  حرتجا  اـمم  ءیـشب  ذـخاؤی 

(1) هعمجلا .» موی  ردقلا و 

(2) میوگ : یم 

(3) هفیرش : تایاور 

»؟ َءاَرُوشاع ِموَی  ِموَص  نَع  مالَّسلا  هیلع  َِرقابلا  ٍرَفعَج  َابَأ  َالَأَس  اَمُهَّنَأ  : » ًاـعیِمَج ٍِملـسُم ، ِنب  ِدَّمَُحم  َو  َنَیعَأ ، ِنب  َهَراَرُز  نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  . 1
(4) َكُِرت .» ُناَضَمَر  ُرهَش  َلََزن  اّمَلَف  َناَضَمَر ، ِرهَش  َلبَق  ُهُموَص  َناک  : » َلاقَف

ِرهَـش نِم  َءاَروُشاع  َءاَعوُسات َو  ٍموَص  نَع  مالَّسلا  هیلع  ِهللاِدـبَع  ابَأ  ُتلَأَس  : » َلاـق ِِکلَملاُدـبَع ، نَع  ِقیقحَّتلا ،-  یَلَع  ِحـیحَّصلا -  ِیف  َو  . 2
: َلاَقَف ِمَّرَحُملا »؟

495 ص :

ص 300. ج 9 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 634 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاحوتفلا  . 266 - 1
هعابطلل و ءالولا  راد  پاچ : ءاروشاـع ،» موص  : » فیرـش باـتک  هب  دـنناوت  یم  بلطم  لیـصفت  يارب  زیزع  ناگدـنناوخ  میوگ : یم  - 2

قّقحم همالع  ماقم  یلاع  داتسا  دنمجرا  دنمشناد  فیلأت : يوما ،» یتعدب  ای  يوبن  یتّنس  اروشاع  ةزور  : » نآ همجرت  و  عیزوتلا ، رـشنلا و 
.دنیامن هعجارم  هداز  شاداد  یفطصم  همجرت : و  یسبط ، نیدلا  مجن  خیش 

ات ص 463» ص 459  ج 10 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  هعیشلا ، لئاسو   » زا شخب  نیا  هفیرش  ثیداحا  - 3
.تسا هدش  لقن  ات ص 526 » ص 525  ج 7 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هّسسؤم  عبط  لئاسولا ، كردتسم   » و

ح 1800. ص 85 ، ج 2 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 4
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ِهیلَع َو اوُخانَأ  ِماَّشلا َو  ِلهَا  ُلیَخ  هیلَع  َعَمَتجا  َءالَبرَِکب َو  مُهنَع  ُهللا  َیِـضَر  ُُهباحـصأ  مالَّسلا َو  هیلع  ُنیَـسُحلا  ِهیف  َرِـصوُح  ُموَی  ُءاَـعوُساَت  »
َِیتأَی نَأ ال  اُونَقیَأ  مُهَهوُجُو َو  ُهللا  َمَّرَک  َُهباحصَأ  َو  َنیَسُحلا ؟ ِهیف  اوُفَعضَتسا  اَِهتَرثَک َو  ِلیَخلا َو  ِِلفاوَِنب  ٍدعَـس  ُنب  ُرَمُع  َهَناجرَم و  ُنبا  َحِرَف 

ُنیَسُحلا ِهیف  َبیِصُأ  ٌموَیَف  َءارُوشاع  ُموَی  اّمأ  َو  َلاق - : َُّمث  ُبیرَغلا -  ُفَعضَتسُملا  ِیبَِأب  ِقاَرِعلا  ُلهَأ  ُهَّدُِمی  ٌرِصان َو ال  مالَّسلا  هیلع  َنیَسُحلا 
ٍموَص َو ُموَی  َوُه  ام  ِمارَحلا  ِتیَبلا  ِّبَر  الَک َو  ِموَیلا  َِکلذ  یف  ُنوُکَی  ٌموَصَف  َُهلوَح َأ  یَعرَص  ُُهباحصأ  ِِهباحصَأ َو  َنَیب  ًاعیِرَص  مالـسلا  هیلع 

ٍدایز ِلآ  َهَناجرَم َو  ِنبال  ٍروُرُـس  ٍحَرَف َو  ُموَی  َنینِمؤُملا َو  ِعیمَج  ِضرَألا َو  ِلهَأ  ِءامَّسلا َو  ِلهَأ  یَلَع  تَلَخَد  ٍهَبیـصُم  ٍنزُح َو  ُموَی  الا  َوُه  ام 
ِِهب َكَّرَبَت  وَأ  ُهَماص  نَمَف  ِماشلا ، ِهَعُقب  الَخ  ِضرألا  ِعاَِقب  ُعیمَج  ِهیلَع  تََکب  ٌموَی  َِکلذ  مِِهتایّرُذ َو  یلَع  مِهیَلَع َو  ُهللا  َبِضَغ  ِماَّشلا  ِلـهَأ  َو 

ُهاَقلَی َو ِموَی  یلإ  ِِهبلَق  یف  ًاقاِفن  َیلاعَت  ُهللا  ُهَبَقعَأ  ًهَریخَذ  ِهیف  ِهلِزنَم  َیِلا  َرَخَّدا  ِنَم  ِهیَلَع َو  ًاطوُخـسَم  ِبلَقلا  َخوُسمَم  ٍدایِز  ِلآ  َعَم  ُهللا  ُهَرَـشَح 
(1) َِکلذ .» ِعیمَج  یف  ُناطیَّشلا  ُهَکِراش  ِهِدلُو َو  ِِهتَیب َو  ِلهَأ  نَع  ُهنَع َو  َهَکِربلا  َعَزَتنا 

ام َو  َءاروُشاع ، ِموَی  ٍموَص  نَع  مالَّسلا  هیلع  اضِّرلا  ُتلَأَـس  : » َلاـق یـسیع ، ِنب  ِرَفعَج  نَع  ِقیقحَّتلا ،-  یَلَع  ِحـیحَّصلاَک -  ِنَسَحلا  ِیف  َو  . 3
ٌموَی َوُه  َو  مالَّسلا ، هیلع  ِنیَـسُحلا  ِلتَِقل  ٍداَیِز  ِلآ  نِم  ُءاَیِعدَألا  ُهَماص  ٌموَی  َِکلذ  ِیُنلَأسَت  َهَناجرَم ، ِنبا  ِموَص  نَع  : » َلاقف ِهیف »؟ ُساَّنلا  ُلوُقَی 
ُموَی ِنیَنثِإلا  ُموَی  َو  ِِهب ، ُكَّرَبَُتی  ُماَُصی َو ال  ال  ِمالـسإلا ، ُلهَأ  ِِهب  ُمَءاَشَتَی  يذَّلا  ُموَیلا  َو  ِمالـسِإلا ، ُلهَأ  ِِهب  ُمَءاَشَتَی  َو  ٍدَّمَُحم ، ُلآ  ِِهب  ُمَءاَـشَتَی 
ُموَی َو  اَنِّوُدَع ، ِِهب  َكَّرَبَت  ِِهب َو  اَنمَءاَشَتَف  ِنیَنثِإلا ، ِموَی  ِیف  الا  ٍدَّمَُحم  ُلآ  َبیِصُأ  ام  مّلس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ِهِِّیبَن  ِهیف  ُهللا  َضَبَق  ٍسَحن 

نَمَف مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ُلآ  ِِهب  َمَءاَشَت  َو  َهَناجرَم ، ُنبا  ِِهب  َكَّرَبَت  مالَّسلا َو  هیلع  ُنیَسُحلا  َِلُتق  َءارُوشاع 

496 ص :

ح 7. ص 147 ، ج 4 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 1
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(1) اَمِِهب .» َكُّرَبَّتلا  اَمُهَموَص َو  اوُّنَس  َنیذَّلا  َعَم  ُهُرَشحَم  َناک  َو  ِبلَقلا ، َخوَسمَم  َیلاعَت  َكَراَبَت َو  َهللا  َیَِقل  اَمِِهب  َكَّرَبَت  وَأ  اَمُهَماَص 

»؟ َءاَروُشاع ٍموَص  نَع  مالَّسلا : هیلع  ِهللاِدبَع  ابَأ  ُلَأسَی  َهَراَرُز ، َنب  َدیَبُع  ُتعِمَس  : » َلاق ِّیِسرِّنلا ، ٍدیَز  نَع  ِقیقحَّتلا ،-  یَلَع  ِحیحَّصلا -  َو  . 4
: َلاق ِموَیلا »؟ َِکلَذ  نِم  مُهُّظَح  َناک  ام  َو  : » ُتُلق َلاق : ٍداَیِز ،» ِلآ  َهَناجرَم َو  ِنبا  َّظَح  ِموَیلا  َِکلذ  ِماَیِـص  نِم  ُهُّظَح  َناک  ُهَماَص  نَم  : » َلاقَف

(2) ِراَّنلا .» َنِم  ُبِّرَُقی  ٍلَمَع  نِم  َو  ِراَّنلا ، َنِم  ُهللا  اَنَذاَعَأ  ُراَّنلا ، »

.ُهَوَحن (3) ًالَسُرم -  ِهَِعنقُملا - : ِیف  ُدیِفُملا  ُهاَوَر  َو 

»؟ َءاَرُوشاع ِموَی  ِموَص  نَع  مالَّسلا : هیلع  ٍرَفعَج  اـَبَأ  ُتلَأَـس  : » َلاـق ُراـطَعلا ، ِثِراـحلا  ِنب  ِهَّیَِجن  نَع  ِقیقحَّتلا ،-  یَلَع  ِحـیحَّصلا -  ِیف  َو  . 5
، مالَّسلا هیلع  ِهیبَأ  ِدَعب  نِم  مالَّسلا : هیلع  هللاِدبَع  َابَأ  َُتلَأَسَف  : » ُهَّیَِجن َلاق  ٌهَعدـِب ،» ُكوُرتَملا  َو  َناَضَمَر ، ِرهَـش  ِلوُُزِنب  ٌكوُرتَم  ٌموَص  : » َلاقَف

ِلتَِقب ٍدایز  ِلآ  ُهَّنُـس  الا  ُهَّنُـس  ِهب  تَرَج  ٌباتِک َو ال  ِِهب  َلََزن  ام  ٍموَی  ُموَص  ُهَّنِإ  اَمَأ  : » َلاـق َُّمث  ِهیبَأ ،-  ِباوَج  ِلـثِِمب  ِیَنباَـجَأَف  َکـِلذ - »؟ نَع 
(4) مالَّسلا .» مهیلع  ٍِّیلَع  ِنب  ِنیَسُحلا 

َءاَروُشاع ِموَی  یف  مُصَت  ال  : » الاق مالَّسلا ، هیلع  ِهللاِدبَع  یبَأ  َو  ٍرَفعَج ، یبَأ  نَع  َهَراَرُز ، نَع  ِقیقحَّتلا ،-  یَلَع  ِحیحَّصلاَک -  ِّيِوَقلا  ِیف  َو  . 6
(5) ...«. 

.ُهَلثِم (6) َهَراَرُز ، نَع  ِقیقحَّتلا ،-  یَلَع  ِحیحَّصلاَک -  ِّيِوَقلا  ِیف  ِهِدانسِِاب ، ُخیَّشلا  ُهاَوَر  َو 

497 ص :

ح 911. ص 301 ، ج 4 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 1
ح 6. ص 147 ، ج 4 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 2

ص 377. هللا ، همحر  دیفم  خیش  هرازه  هرگنک  عبط  هعنقُملا ، - 3
ح 910. ص 301 ، ج 4 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 4

ح 3. ص 146 ، ج 4 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 5
ح 909. ص 300 ، ج 4 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 6
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نِم ٌدیِع  : » َلاقَف َهَفرَع »؟ ِموَی  ِموَص  نَع  ُُهتلَأَس  : » َلاق مالَّسلا ، هیلع  ِهللاِدبَع  یبَأ  نَع  ٍرُدنُغ ، یبَأ  نَع  ِقیقحَّتلا ،-  یَلَع  ِحـیحَّصلا -  ِیف  َو  . 7
ًاتِماش َتنُک  نِإَف  مالَّسلا ، هیلع  ُنیَـسُحلا  ِهیف  َِلُتق  ٌموَی  َكاذ  : » َلاق َءارُوشاـع »؟ ُموَصَف  : » ُتُلق ٍَهلَأـسَم ،» َو  ٍءاـعُد ، موَی  َو  َنیِملـسُملا ، ِداَـیعَأ 

ًارکُـش َو ِهیف  َنُوموُصَی  مَُهل  ًادـیَع  َموَیلا  َکـِلذ  اوُذِـخَّتَی  نَأ  مـالَّسلا ، هیلع  ُنیَـسُحلا  َلـُِتق  نِإ  ًارذـَن  اوُرَذـَن  َهَّیَمُأ  َلآ  َّنِإ  : » َلاـق َُّمث  مُصَف ،»
َِکلذ َحَرَفلا  ُمِهیلاهأ  مِِهتالاَیِع َو  یَلَع  َنُولِخدـُی  ُهَنُوموُصَی َو  َِکلذـِلَف  ِموَیلا  َیِلا  ًهَّنُـس  َناَیفُـس  ِیبَأ  ِلآ  یف  تَراَصَف  مُهَدـالوَأ  َنوُحِّرَُفی 

نِإَف َءاروُشاع ، َموَی  َبیـصُأ  مالَّسلا  هیلع  َنیـسُحلا  َّنِإ  َو  ِهَمالَّسِلل ، ًارکُـش  الا  ُنوُکَی  َو ال  ِهَبیـصُمِلل ، ُنُوکَی  َموَصلا ال  َّنِإ  : » َلاق َُّمث  َموَیلا ،»
(1) َیلاعَت .» ًارکُش ِهللا  مُصَف  َهَّیَمُأ  یَنب  ُهَمالَس  ُهَّرَس  نَّمِم  ًاتِماش  َتنُک  نِإ  َو  مُصَت ، الَف  ِِهب  َبیصُأ  نَمیف  َتنُک 

ِنوَّللا َو ُّرِیَغَتُم  َوُه  َءاَروُشاَع َو  َموَی  مالـسلا  مهیلع  دَّمَُحم  ِنب  ِرَفعَج  َيالوَم  یَلَع  ُتلَخَد  : » َلاق نانَـس ، ِنب  ِهللادبَع  نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 8
نِم ُهرِطفَأ  َو  ٍتییبَت ، ِریَغ  نِم  ُهمُـص  : » َلاق ِهِموَص »؟ یف  ُلُوقَت  ام  يدِّیَـس  ای  ُتُلق : َلاق - : نَأ  یلِإ  ُِؤلؤُّللاَـک -  ِهیَّدَـخ  یَلَع  ُرِدَـحُنت  ُهُعُومُد 

ِموَیلا َِکلذ  نِم  ِتقَولا  َِکلذ  یف  َّنِإَف  ٍءام ، نِم  ٍَهبرَِشب  َول  ٍهَعاِسب َو  ِرـصَعلا  َدَعب  َكُراطفِإ  نُکَیل  َو  ًالِماک ، ًاموَی  ُهلعََجت  َو ال  ٍتیِمـشَت ، ِریَغ 
«. َرَبَخلا ًاعیرَص ...  َنُوثالَث  مُهنِم  ِضرَألا  ِیف  مُهنَع َو  ُهَمَحلَملا  ِتَفَشَکنا  ملـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِلوُسَّرلا  ِلآ  نَع  ُءاجیَهلا  ِتَّلََجت 

(2)

.هَلثِم (3) ًالَسُرم ، ِحابصِملا ، ِیف  ُخیَّشلا  ُهاَوَر  َو 

.َمَّدَقَت (4) امَک  ٍناَنِس ، ِنب  ِهللاِدبَع  نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  ِهِراَزَم : یف  ِّيِدَهشَملا  ُنب  دَّمَُحم  ُخیَّشلا  ُهاَوَر  َو 

498 ص :

ح 1397. ص 667 ، هللا ، همحر  هفئاطلا  خیشل  یلامألا  - 1
ص 65. ج 3 ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  عبط  هنسلا ، یف  هّرم  لمعی  امیف  هنسحلا  لامعألاب  لابقإلا  - 2

ص 782. ج 2 ، هعیشلا ، هقف  هسّسؤم  عبط  دّبعتُملا ، حالس  دّجهَتُملا و  حابصم  - 3
ص 473. یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  ریبکلا ، رازملا  - 4
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.دوش یم  حضاو  یبرع  نبا  مالک  نالطب  حیحصلاک  حیحص و  هفیرش  ثیداحا  زا  میوگ : یم 

[ یلاعت هللا  مهدّیا  مارک  ياملُع  ياواتف  زا  یخرب  لقن  رد  ]

: هللا همحر  یّلح  همالع  و 

(1) هودنا »...  نزح و  تهج  زا  رهظزادعب  ات  اروشاع  زور  و  یّبحتسم ... : ةزور  اما  و  ّبحتسم ]: ياه  هزور  »]

نایب هللا  همحر  یّلح  هماّلع  هزور  فیرعت  رد  الا  و  تسا ، هدـش  هدـیمان  هزور  لمع  نیا  رب  ًاحماست  دـنناد  یم  درخ  لها  هک  روط  نامه 
: تسا هدومن 

(2) یقرشم .» یخرس  ندش  لیاز  ات  مُّود ، حبص  عولط  زا  ّتین  اب  تسا  كاسما  هزور ، هک ] نادب  »]

اوتف نیا  رد  يو  اب  هللا  همحر  همالع  هک  تفگ  تسناد و  یکی  یبرع  نبا  ياوتف  اب  ناوت  یمن  ار  همالع  موحرم  كرابم  ياوتف  ًادبا  سپ 
.رَّبدتف تسا ...  قفاوم 

: هللا همحر  یسوط  خیش  هّیرشع  ینثا  ۀّیماما  ۀّقحم  ۀفئاط  خیش 

(3) نزحلا .»...  هبیصملا و  هجو  یلع  ءاروشاع  موی  موص  و  اهیف ...  مرحی  یتلا  مایألا  الا  هنسلا  مایأ  عیمجف  نونسملا : اّمأ  «و 

: هللا همحر  یبلح  ینیسح  هرهز  نبا  یلع  نب  هزمح  دیس  ریبک  هیقف  و 

(4) نزحلا .»...  هجو  یلع  ءاروشاع  موص  و  بودنملا ...  موصلا  امأ  «و 

: هللا همحر  یّلح  قّقحم  و 

(5) ًانزح .»...  ءاروشاع  و  موصلا ... : نم  ّبحتسی  «و 

499 ص :

ص 115. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلا  ناهذألا  داشرإ  ۀمجرت  - 1
ص 109. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلإ  ناهذألا  داشرإ  ۀمجرت  - 2

ص 282. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  هّیرفعجلا  راثآلا  ءایحإل  مالسلا  هیلع  هّیوضترملا  هبتکملا  عبط  هَّیمامإلا ، هقف  یف  طوسبملا  - 3
ص 148. مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامإلا  هسّسؤم  عبط  عورفلا ، لوصألا و  یَملع  یلا  عوزنلا  هینُغ  - 4

ص 353. هللا ، همحر  یفجن  یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  عبط  عستلا ، لئاسرلا  - 5
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: هللا همحر  یلماع  ّرح  خیش  و 

(1) امهب .» كُّربتلا  هجو  یلع  مَّرحُملا  نم  رشاعلا  عساتلا و  موص  زاوج  مدع  »... 

: هللا همحر  یسلجملا  طبس  یناردنزام  يداه  دَّمحم  الم  و 

ّلح دـق  امل  عزجلا  دـمحم و  لآ  باصمب  نزحلا  قیرط  یلع  ءاروشاع  موی  ماـص  نَم  ّنأـب  اـمهنیب  راـبخألا  یباـتک  یف  خیـشلا  عمج  «و 
هتداعـس هتکربب و  داقتعالا  هب و  كّربتلا  هموص و  یف  لضفلا  نم  انوفلاخم  هیف  دقتعی  ام  یلع  هماص  نَم  و  باصأ ، دـقف  هرهاطلا  هترتعب 

یف قّقحملا  مهنم  يرخا  هعامج  رهاظ  وه  و  یهتنملا ، یف  همالعلا  حّرـص  هب  و  دیفملا ، هخیـش  نع  عمجلا  اذه  لقن  و  أطخأ ، مثأ و  دقف 
یلع ّهلادلا  رابخألا  لمح  رهظألا  و  موصلا ، امکإ  مهرهاظ  و  نزحلا ، ههج  یلع  ءاروشاع  موی  موص  تاّبحتسملا  نم  ّدع  ثیح  عئارـشلا 

خـسن ّمث  عرـشلا ، لّوأ  یف  ًابجاو  ناک  ءاروشاع  موی  موص  ّنأ  هّیجن  ربخ  نم  دافتـسی  ّهنأ  ملعا  و  ًانزح ...  رـصعلا  دـعب  ام  یلإ  كاسمإلا 
(2) هرارز .»...  ملسم و  نب  دّمحم  نع  حیحصلا  یف  قودصلا  هاور  ام  هدّیؤی  و  ناضمر ، رهش  مایص  لوزنب 

: قئادح بحاص  هب  فورعم  هللا  همحر  ینارحب  فسوی  خیش  قّقحم  همالع  و 

عبتت مدـع  ثیح  نم  هورکذ  ام  یف  انباحـصأل  رذـعلا  نکل  رهاظ و  رهظأ  اقلطم  میرحتلا  یلع  رابخألا  هذـه  هلـالد  نإـف  هلمجلاـب : و  »... 
هللادبع یبأ  نع  نانس ، نبا  هللادبع  نع  دجهتملا ، حابـصم  باتک  یف  هنع  هللا  یـضر  خیـشلا  يور  دق  معن ، .اهیف  لمأتلا  المک و  رابخألا 

یغبنی یتلا  یه  هیاورلا  هذه  و  مالسلا ...  هیلع 

500 ص :

باب 21. ص 459 ، ج 10 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  هعیشلا ، لئاسو  - 1
ات ص 287. ص 286  ج 4 ، رشنلا ، هعابطلل و  ثیدحلا  راد  عبط  یفاکلا ، نم  عورفلا  حرش  - 2
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یف هرـس  سدـق  یناـثلا  دیهـشلا  انخیـش  مـالک  نم  موهفملا  و  روکذـملا ، تقوـلا  یلإ  كاـسمإلا  درجم  یلع  هلاد  یه  اـهیلع و  لـمعلا 
هذـه یف  روکذـملا  هجولا  اذـه  یلع  هموص  وه  نزحلا  هجو  یلع  ءاروشاع  موی  موص  بابحتـساب  باحـصألا  مـالک  لـمح  کـلاسملا 

(1) هیاورلا .»... 

: ضایر بحاص  هب  روهشم  هللا  همحر  یئابطابط  یلع  دّیس  قّقحم  همالع  و 

هینغلا رهاظ  یف  عامجإلا  هیلع  لب  هدجأ ، فالخ  ریغب  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدمحم  لآ  باصمب  ًانزح ) ءاروشاع  موی  موص  و  »)
امک رصعلا ، یلا  تارطفملا  نع  كاسمإلا  بابحتـسا  نم  هعامج ، هرکذ  امب  رئابعلا  یف  نزحلا  هجو  یلع  موصلا  ریـسفت  لامتحا  عم  ... 
ٍَهبرَش یَلَع  ٍهَعاِسب  ِرـصَعلا  َدَعب  َكُراطفِإ  نُکَیل  َو  ًالِماک ، ًاموَی  ُهلَعَجت  َو ال  ٍتیمـشَت ، ریَغ  نِم  ُهرِطفَأ  َو  ٍتییبَت ، ریَغ  نِم  ُهمُـص  : » ّصنلا یف 

و اولاق : مُهنَع .» ُهَمَحلَملا  ِتَفَـشَکنا  مالَّسلا َو  مهیلع  ِلوُسَّرلا  ِلآ  نَع  ُءاَـجیَهلا  ِتَّلََجت  ِموَیلا  َکـِلذ  نِم  ِتقَولا  َکـِلذ  یف  َّنِإَـف  ٍءاَـم ، نِم 
(2) نسح .» وه  .یهتنا و  هدنس ، رابتعال  ثیدحلا ، اذه  یلع  لمعلا  نوکی  نأ  یغبنی 

: هللا همحر  یقارن  دمحم  الم  و 

نع و  هدـجأ ، هیف  فالخ  ال  لیق : لب  هبیـصملا ، نزحلا و  هجو  یلع  باحـصألا  نم  عمج  هبابحتـساب  لاق  ّهنإف  ءاروشاـع : موی  موص  »... 
مل نإ  هّیـصوصخلا و  لجأل  هتمرح  ینعمب  هدوجلا ، هیاغ  یف  یه  و  همرحلاب ، هیف  انخیاشم  ضعب  لاـق  و  هیلع ...  عاـمجإلا  هینغلا : رهاـظ 

(3) موصلا .» قلطم  ههج  نم  مرحی 

501 ص :

ص 376. ج 13 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  مالسلا ، اهیلع  هرهاطلا  هرتعلا  ماکحأ  یف  هرضانلا  قئادحلا  - 1
ات ص 468. ص 465  ج 5 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  لئاسملا ، ضایر  - 2

ص 489 و ص 492. ج 10 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  هعیرشلا ، ماکحأ  یف  هعیشلا  دنتسم  - 3
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: هللا همحر  يرون  ثّدحم  و 

(1) امهب .» كُّربتلا  هجو  یلع  مَّرحُملا  نم  رشاعلا  عساتلا و  موص  زاوج  مدع  »... 

کهللا همحر  یناهفصا  یسلجم  رقاب  دَّمحم  خیش  همالع  و 

(2) ًاقلطم .» همایص  كرت  طوحألا  هلمجلاب : و  »... 

: هللا همحر  یسبط  نیدلا  مجن  خیش  قّقحم  همالع  و 

(3) ًازئاج .» نوکی  یبوجولا ال  طوحألا  یلع  ءاروشاع  موی  موص  یناهبهبلا ] دیحولا   ] ذاتسألا خیشلا  »

: هللا همحر  یّمق  یناحور  ینیسح  قداص  دَّمحم  دّیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  و 

یه ههارکلاب  دارملا  و  بحتسم ، رـصعلا  هالـص  دعب  ام  یلا  هموص  و  هورکم ، المک  ءاروشاع  موی  موص  نا  صوصنلا : نم  لصحتملاف  »
نکل هحلـصم و  اذ  ناک  نا  لعفلا و  نا  ینعمب  نوکت  امنا  اهل  لدـب  یتلا ال  تادابعلا  نم  ماقملا  لاـثما  یف  یه  و  هداـبعلا ، یف  ههارکلا 

(4) هّلحم .» یف  مالکلا  مامت  و  همزالی ، وا  لعفلا  نم  حجرا  رخآ  ناونع  كرتلا  یلع  قبطنی 

!! یبرع نبا  رظن  زا  اهزامن  نیب  ندومن  عمج  مکح  . 10

دجسملا یف  ناک  نإ  عمجلا ال  هل  زوجی  الف  لاق ...« : (5) و  عمج ؛» هفرع و  یف  هانرکذ  امیف  الإ  نیتالصلا  نیب  عمجلا  حصی  ال  لاق ...« :
عمجلا لصف  یف  لصو  : ») لاق (6) و   ؛»...

502 ص :

باب 17. ص 525 ، ج 7 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  لئاسولا ، كردتسم  - 1
لیذ ح 5. ص 361 ، ج 16 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  مالسلا ، مهیلع  لوسرلا  لآ  رابخأ  حرش  یف  لوقعلا  هآرم  - 2

ص 92. عیزوتلا ، رشنلا و  هعابطلل و  ءالولا  راد  عبط  ءاروشاع ، موص  - 3
ص 332. ج 8 ، اج ، یب  مالسلا ، هیلع  قداصلا  هقف  - 4

ص 142. ج 7 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 472 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاحوتفلا  - 5

ص 145. ج 7 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 472 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاحوتفلا  - 6
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(1) حیحصلا .»...  سابع  نبا  ثیدحل  لوقأ  لوألاب  عنم و  نم  مهنم  عمجلا و  هل  حابأ  نم  مهنمف  ضیرملل ) رضحلا  یف 

(2) میوگ : یم 

(3) هفیرش : تایاور 

هیلع هللا  یّلص  ِهللا  ِلوُسَر  ِدِجسَم  یف  ًهَریطَم  ًهَلَیل  ِبِرغَملا  َهالَص  ُتدِهَش  : » َلاق ِنانس ، ِنب  ِهللاِدبَع  نَع  ِقیقحَّتلا ،-  یَلَع  ِحیحَّصلا -  ِیف  . 1
يِداَنُملا َماَق  َُّمث  ِنیَتَعکَر  اوَّلَص  یّتَح  َساّنلا  اُولَهمَأ  َُّمث  َبِرغَملا  اوُّلَـصَف  َهالَّصلا  اُوماقَأ  اوُراث َو  ِقَفَـشلا  َنِم  ًابیرَق  َناک  َنیِحَف  مّلـس  هلآ و  و 

: َلاقَف َِکلذ »؟ نَع  مالَّسلا  هیلع  ِهللاِدبَع  ابَأ  ُتلَأَسَف  مِِهلِزانَم ؛ یِلا  َساَّنلا  َفَرَصنا  َُّمث  َءاَشِعلا  اوُّلَصَف  َهالَّصلا  َماقأَف  ِدِجـسَملا  ِیف  ِِهناکَم  یف 
(4) اذَِهب .» َلِمَع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلَص  ِهللا  ُلوُسَر  َناَک  دَق  مَعَن  »

ِهللاِدبَع وبَأ  اَِنب  یَّلَص  : » َلاق ِلاَّمَجلا ، َناَوفَـص  نَع  ٍنابَأ ، ِنب  ِدیلَولا  ِنَع  اّیرَکَز ، یبَأ  ِنب  یَیحَی  یبَأ  نَع  ٍدَّمَُحم ، ِنب  ِلضَفلا  ِنَع  ُهنَع ، َو  . 2
(5) اُولَّفَنَتَف .» ٍهَجاح  یَلَع  ّینِإ  : » َلاق َو  ِنیَتَماقِإ ،» ٍناَذَِأب َو  ُسمَّشلا  َِتلاز  ام  َدنِع  َرصَعلا  َرهُظلا َو  مالَّسلا  هیلع 

.ُهَلثِم (6) َبوُقعَی ، ِنب  ِدَّمَُحم  نَع  ِهِدانسِِإب  ِنَسَحلا  ُنب  ُدَّمَُحم 

َناک : » َلاق مالَّسلا ، هیلع  هللاِدبَع  یبَأ  نَع  یبَلَحلا ، نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 3

503 ص :

ص 147. ج 7 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 473 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
ناطلـس موحرم  فیلأت  عَّیـشت ، میرح  زا  عافد  رد  رواشیپ  ياه  بش  : » هب دـنناوت  یم  عوضوم  نیا  رد  رتشیب  یهاـگآ  هب  نادـنمقالع  - 2

.دنیامن هعجارم  ات ص 114 » ص 108  هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  يزاریش ، نیظعاولا 
و ات ص 223 » ص 218  ج 4 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  هعیشلا ، لئاسو   » زا شخب  نیا  هفیرش  ثیداحا  - 3

.تسا هدش  لقن  ات ص 143 » ص 141  ج 3 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  لئاسولا ، كردتسم  »
ح 2. ص 286 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 4
ح 5. ص 287 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 5

ح 1048. ص 263 ، ج 2 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 6
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ِءاَـشِعلا ِبِرغَملا َو  َنَیب  ِرـصَعلا َو  ِرهُّظلا َو  َنَیب  ُعَـمجَی  ٌهَجاـح  ِِهب  تَلَّجَع  وَأ  ٍرَفَـس  یف  َناـک  اذِإ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُـسَر 
(1) ُقَفَّشلا .» َبیِغَی  نَأ  َلبَق  ِرَفَّسلا  ِیف  َهَرِخآلا  َءاَشِعلا  َلِّجَُعت  نَأ  َسَأب  ال  : » مالَّسلا هیلع  ِهللاِدبَع  وبَأ  َلاق  َو  َلاق : ِهَرِخآلا ،»

.ُهَلثِم (2) ِِّیبَلَحلا ، ِنَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  ُّیِنیَلُکلا  ُهاَوَر  َو 

ِنَع َدَـمحَأ ، ِنب  َناَمثُع  نَع  ٍدَـلخَم ، ّنب  ِدَّمَُحم  ِنب  دـمَُحم  نَع  هیبَأ ، نَع  یلاـمَألا : َیِه  ِِسلاـجَملا َو  ِیف  ُّیِـسوُّطلا  ٍدَّمَُحم  ُنب  ُنَسَحلا  . 4
هللا یّلص  ِهللا  َلُوسَر  َّنَأ  : » لَبَج نب  ِذاعَم  نَع  لیَفُطلا ، ِیبَأ  نَع  ِرانید ، نب  وِرمَع  نَع  َناَیفُس ، نَع  َرَمُع ، ِنب  َنامثُع  نَع  ٍمَرکُم ، ِنب  ِنَسَحلا 

(3) َكُوبَت .» َماع  ِءاشِعلا  ِبِرغَملا َو  ِرصَعلا َو  ِرهُظلا َو  َنَیب  َعَمَج  مّلس  هلآ و  هیلع و 

امهیلع ِهیبَأ  نَع  ٍدَّمَُحم ، ِنب  ِرَفعَج  نَع  ِحاَّدَقلا ، ٍنوُمیَم  ِنب  ِهللاِدبَع  نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  ِداَنـسإلا : ِبُرق  ِیف  ُّيِرَیمِحلا  ٍرَفعَج  ِنب  ِهللاُدـبَع  . 5
نَأ َلبَق  ٍءوُضُو  یَلَع  اُوماد  ام  ُلوُقَی : ِءاشِعلا ، ِبِرغَملا َو  ِرـصَعلا َو  َیلوُـألا و  ِنیَتـالَّصلا  َنَیب  َنوُعَمجَی  َناـیبِّصلا  ُُرمأَـی  َناـک  ُهَّنَأ  : » مالّـسلا

(4) اُولِغَتشَی .»

هیلع هللا  یّلص  ِهللا  ُلوُسَر  َناک  : » َلاق مالسلا ، هیلع  یلَع  نَع  ِهیبَأ ، نَع  دَّمَُحم ، ِنب  ِرَفعَج  نَع  َناَولُع ، نب  ِنیَسُحلا  ِنَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 6
(5) ًاراَِرم .» َِکلذ  َلَعَف  ِهَریِطَملا  ِهَلیَّللا  ِیف  ِءاَشِعلا  ِبِرغَملا َو  َنَیب  ُعَمجَی  مّلس  هلآ و  و 

هیلع هللا  یّلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَأ  : » مالّسلا هیلع  هللاِدبَع  یبَأ  نَع  ٍناَنِس ، نب  ِهللاِدبَع  ِباتِک  نِم  ًالقَن  يَرکِّذلا ، ِیف  ُدیهَّشلا  ِّیِکَم  ُنب  ُدَّمَُحم  . 7
: َلاق ًالِجعَتسُم ،» َناک  اذِإ  َِکلذ  ُلَعفَی  امَّنِإ  ِرصَعلا  ِرهُّظلا َو  ِءاَشِعلا َو  ِبِرغَملا َو  َنَیب  ُعَمجَی  ِرَفَّسلا  ِیف  َناک  مّلس  هلآ و  و 

504 ص :

ح 609. ص 233 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 1
ح 3. ص 431 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 2

ح 840. ص 386 ، هفاقثلا ، راد  عبط  هللا ، همحر  هفئاطلا  خیشل  یلامألا  - 3
ح 77. ص 23 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  ۀسّسؤم  عبط  دانسإلا ، بُرق  - 4

ح 399. ص 114 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  دانسإلا ، بُرق  - 5
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(1) ُلَضفَأ .» امُهَقیرفَت  َو  « :؟ َلاق َو 

َنَیب ِرـصَعلا َو  ِرهُّظلا َو  َنَیب  ِنیَتـالَّصلا  َنَیب  ِعـمَجلا  ِیف  َصَّخَر  ُهَّنَأ   » مالـسلا مـهیلع  دَّمَُحم  ِنـب  رَفعَج  نَـع  اَـنیِّوَر  َو  ِمالـسِإلا ، ِِمئاـعَد  . 8
ِنیَتالَّصلا َنَیب  ُعَمجَی  ٍهَملُظ  وَأ  ٍحیر  وَأ  ٍدََرب  وَأ  ٍرَطَم  نِم  ٌرذُـع  َناک  اذِإ  ِرَـضَحلا  ِیف  ِهَعاَمَجلا  ِدِـجاسَم  ِیف  ِرَفَّسلا َو  ِیف  ِءاشِعلا  ِبِرغَملا َو 

(2) َهَِیناَّثلا .» یَّلَص  َهالَّصلا َو  َماَقَأَف  ُهَناَکَم  َماق  َمَّلَس  اذِإَف  َیلوألا  یِّلَُصی  ُمیُقی َو  ُنِّذَُؤی َو  ِنیَتَماقِإ  ٍدِحاو َو  ٍناَذَِأب 

یَلَع ًهَدوُدـمَم  ِهالَّصلا  ُتاَقوَأ  نُکَی  َمل  ِلُولعَملا  ُهَّلِع  ُِلفاوَّنلا َو  وَلَف ال  ِِلفاوَّنلِاب  ِهَضیرَفلا  ُتقَو  ُّدَـتمَی  امَّنِإ  َو  : » مالـسلا هیلع  اـضِّرلا  ُهِقف  . 9
اَمِِهتقَو ِلَّوَأ  یف  اَمُهَِّیلَُصت  نَأ  َکُعَنمَت  ٌهَّلَع  ُِلفاَون َو ال  َكانُه  نُکَی  َمل  اذِإ  َرـصَعلا  ُلِّجَُعت  َتبَبحَأ َو  نِإ  َرهُّظلا  ُرِّخَُؤت  َِکلِذلَف  اَِهتاقوَأ  ِردَق 

(3) ِعمَجلا .» َنِم  َکُعَنمَت  َهَِلفان  ِذا ال  ِرَفَّسلا  ِیف  اَمُهَنَیب  ُعَمَجت  َو 

ُفیرَّشلا ینِربخَأ  ِبَّلَهُملا ، ِِّیلَع  َنب  َدَمحَأ  نَع  َو  ٍهَعاَمَج ، نَع  ِّیَّطلا ، ِرشَّنلا َو  ِباتِک  نَع  ِلابقِإلا ، ِباتِک  یف  ٍسُواط  ُنب  ُِّیلَع  ِیَّسلا  ُدّ . 10
ِنب ِسیَق  نَع  َمَیرَم ، یبَأ  نَع  ُّيِراَصنَألا ، ِلضَفلا  ُنب  ُهَمَلَـس  انَثَّدَـح  ِهیبَأ ، نَع  ُِّینارعَّشلا ، ِمِساقلا  ِنب  ِِّیلَع  ِنب  دَّمَُحم  ُنب  ِیلَع  ِمِساـقلا  ُوبَأ 
هیلع ًاِّیلَع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ِِّیبَّنلا  ِهَماقِإ  ِهَّیِفیَک  یف  ٍلیوَط ،-  ِرَبَخ  یف  ِناَـمَیلا -  ِنب  َهَفیَذُـح  نَع  ِّيِدـعَّسلا ، َهَّیِطَع  نَع  ٍناَـنَح ،

نَأ یلِإ  مِهیدیَِأب  مالسلا  هیلع  یلَع  مّلس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  ِلوُسَر  یَلَع  اوُّکاَدَت  َو  : - » َلاق نَأ  یلِإ  ِریدَغلا - ، َموَی  ًامَلَع  مالسلا 
(4) َرَبَخلا .» ٍدِحاو ...  ٍتقَو  یف  ِناَءاشِعلا  ِتَیِّلُص  نَأ  یلِإ  ِموَیلا  َِکلذ  ِیقاب  ٍدِحاو َو  ِتقَو  یف  َرصَعلا  َرهُّظلا َو  ِتَیِّلُص 

، ٍساَّبَع ِنب  ِلضَف  نَع  ِرَبَتعُملا ، ِرَبَخلا  ِیف  ٍروُصنَم : ِیبَأ  ِنب  َتسُرُد  ُباتِک  . 11

505 ص :

ص 334. ج 2 ، ثارتلا ، ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  هعیرشلا ، ماکحأ  یف  هعیشلا  يرکذ  - 1
ص 140. ج 1 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  مارحلا ، لالحلا و  رکذ  مالسإلا و  مئاعد  - 2

ص 74. ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  عبط  مالسلا ، هیلع  ّيوضرلا  هقفلا  - 3
ص 457. ج 1 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  لامعألا ، لابقإ  - 4
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(1) ِقَفَّشلا .» َدَعب  ِقَفَّشلا َو  َلبَق  ِرَفَّسلا  ِیف  ُءاَشِعلا  ُبِرغَملا َو  اَمُهاَتلِک  َعَمُجت  نَأ  َسَأب  ال  : » مالسلا هیلع  هللادبَع  ُوبأ  َلاق  َلاق :

ِرهُّظلا َو َنَیب  َعمَج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ِهللا  َلُوسَر  َّنَأ  : » مالـسلا هیلع  ُقِداَّصلا  ِنَع  نانَـس ، ِنب  ِهللاِدبَع  نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  َو  . 12
(2) ِنیَتَماقِإ .» ٍدِحاَو َو  ٍناَذَِأب  ٍهَّلِع  ِریَغ  نِم  ِرَضَحلا  ِیف  ِءاَشِعلا  ِبِرغَملا َو  َنَیب  َعمَج  ِنیَتَماقِإ َو  ِناَذَِأب َو  ِرصَعلا 

هیلع و هللا  یّلـص  ِهللا  َلوُسَر  َّنِإ  : » َلاق مالـسلا ، هیلع  ِهللاِدـبَع  یبَأ  نَع  ِراَّمَع ، ِنب  َقاَحـسِإ  نَع  ِحـیحَّصلاَک ، ِقَّثَوُملا  ِیف  ِلَلِعلا : ِیف  َو  . 13
ِیف َثَدـحَأ  ِهیَلَع :-  ِموَقلا  ًارجَأ  َناک  َو  ُرَمُع -  َُهل  َلاقَف  ٍبَبَـس ، ـال  ٍهَّلِع َو  ِریَغ  نِم  ٍدِـحاو  ٍناـکَم  یف  ِرـصَعلا  ِرهُّظلا َو  یَّلَـص  مّلـس  هلآ و 

(3) ِیتَّمُأ .» یَلَع  َعِّسَوُأ  نَأ  ُتدَرَأ  نِکل  َو  ال ، َلاق : ٌءیَش ؟ ِهالَّصلا 

نِم ِنیَتالَّصلا  َنَیب  ُعَمجَأ  : » َُهل ُتُلق  َلاق : مالَّسلا ، هیلع  ِهللاِدـبَع  یبَأ  نَع  ِّیِمُقلا  ِِکلَملاُدـبَع  نَع  ِقیقحَّتلا ،-  یَلَع  ِحـیحَّصلا -  ِیف  َو  . 14
(4) ِِهتَّمُأ .» نَع  َفیفخَّتلا  َداَرَأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ِهللا  ُلوُسَر  َِکلذ  َلَعَف  دَق  : » َلاق ٍهَّلِع »؟ ِریَغ 

ِریَهُز نَع  ِقَرزَألا ، ِدیعَس  ِنب  ِساَّبَعلا  نَع  ِهللاِدبَع ، ِنب  ِدعَـس  نَع  ًاعیمَج  ّینیوزَقلا ، ٍدَّمَُحم  ِنب  ِِّیلَع  َو  ِقاَّرَولا ، ِهللاِدبَع  نب  ِِّیلَع  نع  َو  . 15
هلآ و هیلع و  هللا  یّلـص  ِهللا  ُلوُسَر  َعَمَج  : » َلاـق ٍساَّبَع ، ِنبا  نَع  ٍریَبُـج ، ِنب  ِدیعَـس  نَع  ِرَیبُّزلا ، ِیبَأ  نَع  َهَنییُع ، ِنب  َناَیفُـس  نَع  ٍبرَح ، ِنب 

(5) ِِهتَّمُأ .» نِم  ٌدَحَأ  َجَرحَی  نَأ ال  َدارَأ  : » َلاقَف ٍرَفَس ،» ٍفوَخ َو ال  ِریَغ  نِم  ِرصَعلا  ِرهُّظلا َو  َنَیب  مّلس 

نَع ِِّیفُوکلا ، ِماَّلَس  ِنب  ِنوَع  ِنبا  ِنَع  ِقَرزَألا ، ِساَّبَعلا  ِنَع  ِداَنسِإلِاب ، َو 

506 ص :

ح 396. ص 282 ، ثیدحلا ، راد  عبط  تسُرُد ، باتک  رشع ، هّتسلا  لوصألا  - 1
ح 886. ص 287 ، ج 1 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 2

ح 1. ص 321 ، ج 2 ، يرواد ، یشورفباتک  عبط  عئارشلا ، للع  - 3

ح 2. ص 321 ، ج 2 ، يرواد ، یشورفباتک  عبط  عئارشلا ، للع  - 4

ح 4. ص 321 ، ج 2 ، يرواد ، یشورفباتک  عبط  عئارشلا ، للع  - 5
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.ُهَلثِم (1) ِرَیبَّزلا ، ِیبَأ  نَع  ِّيِرَفعَجلا ، َهَیِواعُم  ِنب  ِبهَو 

ِنب ِنوَـع  نَع  َُّمق ،-  یِلا  َو  ِثیَّللا -  ِنب  یَلعَی  یبَأ  نَع  ٍفَـلَخ ، یبَأ  ِنب  ِهللاِدـبَع  ِنب  ِدَّمَُحم  نَع  ِهللاِدـبَع ، ِنب  ِدعَـس  نَـع  ِدانـسِإلِاب ، َو  . 16
ِرهُّظلا َنَیب  َعَمَج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَأ  : » سابَع ِنبا  نَع  ِحلاص ، نَع  ِءاَّرَفلا ، ِسِیق  ِنب  دُواد  نَع  یموزخَملا ، ِرَفعَج 

(2) ِِهتَّمُأل .» ِعِسوَّتلا  َدارَأ  : » َلاق ِِهب »؟ َداَرَأ  ام  ، » ٍساَّبَع ِنبال  َلیقَف  ٍرَفَس ،» ٍرَطَم َو ال  ِریَغ  نِم  ِءاَشِعلا  ِبِرغَملا َو  ِرصَعلا َو  َو 

هیلع و هللا  یّلـص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَأ  : » ٍساَّبَع ِنبا  نَع  ٍسُواط ، نَع  ٍثَیل ، نَع  َهَّیَلُع ، ِنب  ِلیعامـسِإ  نَع  ٍبرَح ، ِنب  ِریَهُز  نَع  ِدانـسِإلِاب ، َو  . 17
(3) ِرَضَحلا .» ِرَفَّسلا َو  ِیف  ِءاَشِعلا  ِبِرغَملا َو  ِرصَعلا َو  ِرهُّظلا َو  َنَیب  َعَمَج  مّلس  هلآ و 

نَع ِناـبَأ ، ِنب  ِمَکَحلا  ِنَع  ِناـمثُع ، ِنب  ِدَّمَُحم  نَع  يراـبنألا ، ِدیعَـس  ِنب  ِدـیَوُس  نَع  ِقَرزـألا ، ِدیعَـس  ِنـب  ِساَّبَعلا  ِنَـع  ِدانـسِإلِاب ، َو  . 18
ِِرفاـسُم َریَغ  ًاـمیقُم  ِهَنیدَـملِاب  یَّلَـص  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  : » َرَمُع ِنب  ِهللاِدـبَع  نَع  ٍِعفاـن ، نَع  َو  ِساَّبَع ، ِنبا  نَع  َهَمِرکِع ،

(4) ًامامَت .» ًاعمَج َو 

ِرهُّظلا َو ِساّنلِاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ِهللا  َلوُسَر  یَّلَـص  : » َلاـق مـالَّسلا ، هیلع  ِهللاِدـبَع  یبَأ  نَع  هَراَرُز ، نَع  ِحـیحَّصلا ، ِیف  َو  . 19
ِهَعامَج نِم  ِهَّلِع  ِریَغ  نِم  ِقَفَّشلا  ِطوُقُس  َلبَق  َهَرِخآلا  َءاَشِعلا  َبِرغَملا َو  ُمِِهب  یَّلَـص  ٍهَّلِع َو  ِریَغ  نِم  ٍهَعاَمَج  یف  ُسمَّشلا  َِتلاز  َنیح  ِرـصَعلا 

(5) ِِهتَّمُأ .» یَلَع  ُتقَولا  َعِسَّتَِیل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ِهللا  ُلوُسَر  َلَعَف  امَّنِإ  َو 

.ُهَلثِم (6) َهَراَرُز ، نَع  ِحیحَّصلاَک ، ِقَّثَوُملا  ِیف  ِهِداَنسِِإب ، ُخیَّشلا  ُهاَوَر  َو 

507 ص :

ح 5. ص 321 ، ج 2 ، يرواد ، یشورفباتک  عبط  عئارشلا ، للع  - 1

ح 6. ص 322 ، ج 2 ، يرواد ، یشورفباتک  عبط  عئارشلا ، للع  - 2

ح 7. ص 322 ، ج 2 ، يرواد ، یشورفباتک  عبط  عئارشلا ، للع  - 3

ح 8. ص 322 ، ج 2 ، يرواد ، یشورفباتک  عبط  عئارشلا ، للع  - 4
ح 1. ص 286 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 5

ح 53. ص 19 ، ج 2 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 6
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(1) ِقَفَّشلا .» ِطوُقُس  دََعب  : » َلاق ُهَّنَأ  الِإ  ُهَلثِم ، َهَراَرُز ، نَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  ِلَلِعلا  ِیف  ُقُودَّصلا  ُهاَوَر  َو 

یبَأ یلِإ  َِکلذ  ُتوَکَـشَف  ِیئاَفَرُح - ،» یّنَع  َقَّرَفَت  يِدَی َو  یف  َناک  ام  َقَّرَفَت  : » َلاق ِِدقاَّنلا ، ٍساَّبَع  نَع  َدَمحَأ ، ِنب  ِدَّمَُحم  نَع  ُهنَع ، َو  . 20
(2) ُّبُِحت .» ام  يََرت  ِرصَعلا  ِرهُّظلا َو  ِنیَتالَّصلا  َنَیب  عَمجا  : » یل َلاَقَف  مالسلا ،-  هیلع  ٍدَّمَُحم 

.ُهَلثِم (3) َدَمحَأ ، ِنب  ِدَّمَُحم  نَع  ِهِدانسِِإب ، ِنَسَحلا  ُنب  ُدَّمَُحم 

َلبَق ِرَضَحلا  ِیف  ِءاَشِعلا  ِبِرغَملا َو  َنَیب  ُعَمَجن  مالَّسلا  هیلع  ِهللاِدبَع  ابَأ  ُتلَأَس  : » َلاق راّمَع ، ِنب  ِقاحسِإ  نَع  ِحیحَّصلاَک ، ِقَّثَوُملا  ِیف  َو  . 21
(4) َسَأب .» ال  : » َلاق ٍهَّلِع »؟ ِریَغ  نِم  ُقَفَّشلا  َبیِغَی  نأ 

ِرهُّظلا َو َنَیب  َعَمَج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَأ  : » مالسلا هیلع  ٍرَفعَج  یبَأ  نَع  َهَراَرُز ، َو  ِلیَضُفلا ، ِنَع  ِحیحَّصلا ، ِیف  َو  . 22
(5) ِنیَتَماقِإ .» ٍدِحاو َو  ٍناَذَِإب  ِءاَشِعلا  ِبِرغَملا َو  َنَیب  َعَمَج  ِنیَتَماقِإ َو  ِناذَِأب َو  ِرصَعلا 

: َلاـق مـالَّسلا ، هیلع  َنینِمؤُـملاِریمَأ  نَع  َهَقاَـلِع ، ِنب  ِدیعَـس  نَـع  ِقـیقحَّتلا ،-  یَلَع  ِحـیحَّصلاَک -  ِّيِوَـقلا  ِیف  ِلاَـصِخلا : ِیف  ُقُودَّصلا  . 23
(6) ِقزِّرلا .» ِیف  ُدیزَی  ِنیَتالَّصلا  َنَیب  ُعمَجلا  »

َُّمث ًهَعاس  َرِّخَُؤت  نَأ  َكَّرُـضَی  ِرَفَّسلا ال  ِیف  ِبِرغَملا  ِهالَـص  یف  : » َلاق مـالَّسلا ، مهیلع  امِهِدَـحَأ  نَع  ٍِملـسُم ، ِنب  ِدَّمَُحم  نَع  یُّشِاَّیَعلا : . 24
َّنِإ ُقَفَّشلا  َبیِغَی  نَأ  یلِإ  ًهَعاَس  َتیَشَم  َتئِش  نِإ  َهَرِخآلا ِو  ِءاَشِعلا  ِلَُصت  َیّ نَأ  َتبَبحَأ  نِإ  امِهیِّلَُصت 

508 ص :

ح 3. ص 321 ، ج 2 ، يرواد ، یشورفباتک  عبط  عئارشلا ، للع  - 1
ح 6. ص 287 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاکلا ، - 2

ح 1049. ص 263 ، ج 2 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 3

ح 1047. ص 263 ، ج 2 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 4
ح 66. ص 18 ، ج 3 ، هّیمالسإلا ، بتکلا  راد  عبط  ماکحألا ، بیذهت  - 5

ح 2. ص 505 ، ج 2 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  لاصخلا ، - 6
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ُمِّدَُقی ُرِّخَُؤی َو  َناک  ًاعیمَج َو  ِهَرِخآلا  ِءاَشِعلا  ِبِرغَملا َو  ًاعیمَج َو  ِرصَعلا  ِهَرِجاهلا َو  َهاَلَـص  یَّلَـص  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ِهللا  َلوُسَر 
امَک َناک  َول  هَّنِإ  ِهِریَغ  ِنعَی  َمل  َنینِمؤُملا  یَلَع  اََهبوُجُو  یَنَع  اـمَّنِإ  ًاـتُوقوَم ) ًاـباتِک  َنینِمؤُملا  یَلَع  َتناـک  َهـالَّصلا  َّنِإ   ) َلاـق َیلاَـعَت  َهللا  َّنِإ 
هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ٌدَّمَُحم  ِِهب  َِرمُِأل  ًاریخ  َناک  َول  َمَلعَأ َو  َرَبخَأ َو  َناک  اذَکه َو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ِهللا  ُلوُسَر  ِّلَُصی  َمل  َنُولوُقَی 

.مّلس (1) و 

رارطـضا تلاح  ریغ  رد  نیتالـص  نیب  عمج  زاوج  اه  نآ  تادّیؤم  حیحـصلاک و  حیحـص و  هفیرـش  ثیداحا  نیا  یمامت  زا  میوگ : یم 
.دوش یم  نشور  یبرع  نبا  مالک  نالطب  و  دوش ؛ یم  تشادرب 

[ یلاعت هللا  مهدّیا  مارک  ياملُع  ياواتف  زا  یخرب  لقن  رد  ]

فارـشا تحت  هک  یبلطم  هب  اهنت  هدومنن و  رکذ  راصتخا  تهج  هب  ار  یلاعت  هللا  مهدـّیا  هعیـش  ياملع  ياواتف  هنیمز  نیا  رد  میوگ : یم 
هدش يروآ  عمج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذـم  قباطم  هقف  گنهرف  رد  يدورهاش  یمـشاه  دومحم  دّیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح 

ای رـصع  رهظ و  زامن  نیب  نتخادـنین  هلـصاف  نیتضیرفلا :] نیب  عمج   ] نیتالـصلا نیب  عمج  : » دـیامرف یم  هک  میئاـمن ، یم  لـقن  ار  تسا 
تقو رد  اـشع  برغم و  اـی  رـصع ، رهظ و  زاـمن  ندـناوخ  یکی  دراد : قـالطا  ود  اـهقف  تاـملک  رد  هدـش  داـی  ناونع  .ءاـشع  برغم و 

مود و زامن  لیجعت  اب  ای  شتلیـضف ، تقو  لوا  رد  يدـعب  زامن  اب  نآ  ندـناوخ  شتلیـضف و  تقو  نایاپ  ات  لوا  زامن  ریخأت  اـب  كرتشم ؛
هلصاف نودب  مه  یپ  رد  اشع  برغم و  ای  رـصع  رهظ و  زامن  ندناوخ  يرگید ، .نآ و  تلیـضف  تقو  زاغآ  رد  لوا  زامن  اب  نآ  ندناوخ 

تقو رد  ود ، نآ  ندناوخ  زامن و  ود  زا  یکی  میدقت  ای  ریخأت  اب  زامن  ود  نیب  عمج  تسخن ، قالطا  ربانب  .هلفان  هب  ود  نآ  نیب  نتخادـنا 
، زامن ود  طسو  رد  هلفان  ندـناوخ  اب  هک  مود ، قالطا  فالخرب  دـناوخب ؛ هلفان  طسو ، رد  دـنچ  ره  دوش ، یم  ققحم  يرگید ، تلیـضف 

.دبای یمن  ققحت  عمج 

509 ص :

ح 258. ص 273 ، ج 1 ، هّیملعلا ، هعبطملا  عبط  یشاّیعلا ، ریسفت  - 1
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رذع نودب  رذع و  اب  رـضح ، رفـس و  رد  زامن  ود  نیب  ندرک  عمج  .دنا  هتفگ  نخـس  جح  تالـص و  تراهط ، ياهباب  رد  ناونع  نیا  زا 
تقو نایاپ  ات  مود  زامن  ریخأت  شتلیـضف و  تقو  رد  لوا  زاـمن  ندـناوخ  اـب  قیرفت  هکنیا  رد  هتبلا  .تسا  بحتـسم  قیرفت  نکیل  زیاـج ،

دراد و بابحتـسا  زامن  ود  نیب  هلفان  ندـناوخ  تروص  رد  قیرفت ، اهنت  ای  دـناوخن ، هلفان  دـنچ  ره  تسا ، بحتـسم  لوا ، زامن  تلیـضف 
زامن ود  نیب  نتخادنا  هلصاف  .تسا (1)  روهشم  هب  بوسنم  تسخن  لوق  .تسا  فالتخا  درادن ، بابحتـسا  هلفان  ندناوخ  نودب  قیرفت 
یمن قدـص  قیرفت  رادـقم ، نیا  هب  نوچ  تسین ؛ عمج  اب  یفانم  تابیقعت ، رگید  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  حـیبست  رکذ  ّدـح  رد 

(3) (2) دنک .»

دنچ و  هدومن ، ءافتکا  یبرع  نبا  ياواـتف  دـقن  رد  یملع  ثحب  زا  رادـقم  نیمه  هب  ثحب ، ۀـلاطا  مدـع  راـصتخا و  تهج  هب  میوگ : یم 
رتشیب عالّطا  تهج  یلاـعت  هللا  مهقّفو  مارک  نیقّقحم  مینک ؛ یم  رکذ  ریز  رد  نآ  یملع  دـقن  هب  نتخادرپ  نودـب  ار  يو  زا  رگید  ياوتف 

« رـضن هعبطم   » پاچ بارغلا » دومحم  دومحم   » فیلأـت یبرعلا » نبا  نیدـلا  یحم  ربکـألا  خیـشلا  دـنع  هقفلا   » باـتک هب  يو  ياواـتف  رب 
هعیش و ياملع  ياواتف  هحیحصلاک و  هحیحص و  ۀفیرـش  ثیداحا  همیرک و  تایآ  اب  وا  لطاب  ياواتف  قیبطت  اب  سپـس  هدومن و  هعجارم 

.دوش یم  راکشآ  ناشیارب  وا  تاّیرظن  نالطب  یتحار  هب  یلاعت  هللا  مهدّیا  ناشیا  یئاوتف  ترهش  عامجا و 

(4) دنک !! یم  كاپ  ار  هتیم  تسوپ  یغّابد  . 11

510 ص :

ات ص ص 150  ج 6 ، یمالـسا ، تاراشتنا  رتفد  عبط  مالـسلا ، اهیلع  هرهاطلا  هرتعلا  ماکحأ  یف  هرـضانلا  قئادحلا  هب : دینک  هعجارم  - 1
عئارـش حرـش  یف  مالکلا  رهاوج  ص 151 ؛ ج 2 ، یمالـسا ، تاراـشتنا  رتـفد  عبط  مارحلا ، لـالحلا و  لـئاسم  یف  ماـّیألا  مئاـنغ  154 ؛

ات ص 312. ص 307  ج 7 ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  مالسإلا ،
ات ص 44. ص 43  ج 6 ، رانملا ، هسّسؤم  عبط  ماکحألا ، بَّذَهُم  هب : دینک  هعجارم  - 2

ص 107. ج 3 ، یمالسا ، هقف  فراعملا  هرئاد  هسّسؤم  عبط  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بهذم  قباطم  هقف  گنهرف  - 3
یم هللا  همحر  یّلح  همـالع  ص 465 . ج 5 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 380 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 4

ازجا هکلب  تشوگ و  لالح  اـی  دـشاب  تشوگ  مارح  هچ  هدـنهج ؛ نوخ  بحاـص  ره  زا  هدُرم  و  [ 4 : ... ] دنمـسق هد  تاساجن ، :» دنیامرف
و كرک ، و  وم ، و  مشپ ، لثم : دشاب -  هدرکن  لولح  نآ  رد  تایح  هک  ییاهزیچ  رگم  هدرم ، زا  ای  دشاب  هدش  ادـج  هدـنز  زا  هچ  هدُرم ؛

كاپ هیکذـت  لباق  ناویح  تسوپ  و  رفاک ...  كوخ و  گـس و  لـثم  دـشاب  ینیعلا  سجن  زا  اـهنیا  هک  نآ  رگم  نخاـن ،-  و  ناوختـسا ،
ریغ تسوپ  رد  .دشاب و  هدش  یغّابد  هچ  رگا  هدُرم ؛ تسوپ  رد  زامن  تسا  مارح  و ]  ... ] تسا سجن  اه  تسوپ  یقاب  و  هیکذت ، ای  تسا 

راثآ و نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلإ  ناهذألا  داشرإ  همجرت  دشاب .» هدش  مه  یغّابد  دشاب و  هدـش  هیکذـت  هچ  رگا  مّحللا ؛ لوکأم 
ات ص 29 و ص 36. ص 27  یگنهرف ، رخافم 
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(1) دنک !! یم  زیوجت  ار  دحاو  سلجم  رد  ظفل  کی  اب  قالط  هس  یبرع  نبا  . 12

راصنا هّیرذ  زا  رتخد  نآ  رگا  دـیوگ : یم  و  تسا ، لیـصفت  هب  لئاق  هدـش  يراگتـساوخ  رتخد  هب  ندرک  هاگن  مکح  رد  یبرع  نبا  . 13
هعاط هللا و  یلإ  هیرق  هاگن  نیا  دقع  زا  لبق  وا  تروص  هب  درک  هانگ  رگا  تسا و  راک  هانگ  وا  سپ  درکن  هاگن  وا  هب  راگتساوخ  دشاب و 
یمن يراج  مکح  نیا  دوبن  راصنا  زا  هدش  يراگتـساوخ  رتخد  نآ  رگا  یلو  دـشاب ؛ یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يارب 

(2) تسا !! رتهب  دنک  هاگن  وا  هب  هدرک  يراگتساوخ  هک  ینامز  رد  راگتساوخ  رگا  دوش و 

511 ص :

یّلح همالع  .دشن  تفای  یبرعلا  ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  رد  رایسب  عّبتت  مغر  هب  ص 552 ؛ ج 4 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
رگم ّقلطم  رب  دوش  یم  مارح  دش ، هلـصاف  اهنآ  نایم  عوجر  ود  هک ] ، ] هدش هقّلطم  هعفد  هس  هک  يدازآ  نز  ره  : » دنیامرف یم  هللا  همحر 

ص 415. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلإ  ناهذألا  داشرإ  همجرت  لّلُحم .» هب 
هک هدش  دراو  ثیداحا  رد  ص 343 . ج 8 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 568 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 2

هیلع رقاـب  ترـضح  زا  هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نیا  زا  یفاـک )  ) رد هک  ناـنچ  تسا  زیاـج  نز  نآ  هـب  درم  رظن  جـیوزت  ةدارا  تـقو  رد 
مالـسلا هیلع  ترـضح  دـنک »؟ رظن  تسا  راگتـساوخ  هک  نز  نآ  هب  دـناوت  یم  اـیآ  دراد ، جـیوزت  ةدارا  یـسک  : » مدرک لاؤس  مالـسلا 

ماشه و زا  ًاـضیا  و  ص 287 . مارکا ، رـشن  عبط  مالـسإلا ، نوناق  دنک .» یم  دـقع  دایز  تمیق  هب  ار  وا  هک  اریز  .دـناوت  یم  یلب  : » دومرف
ینز تسد  تروص و  يور و  رب  درم  ندرک  رظن  درادن  بیع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  ضفح  داّمح و 
هیلع ترضح  نآ  هب  هک  هدرک  تیاور  يرـس  نیا  زا  ًاضیا  و  ص 287 . مارکا ، رـشن  عبط  مالـسإلا ، نوناق  دراد .» ار  وا  جیوزت  ةدارا  هک 
نتفر لاح  رد  دـنک  هاگن  وا  هب  تشپ  زا  وا و  تروص  هب  دـنک  رظن  اـیآ  ار ، ینز  جـیوزت  دـنک  یم  هدارا  يدرم  : » مدرک ضرع  مالـسلا 

نبا زا  بیذـهت )  ) و هیقف )  ) رد و  ص 287 . مارکا ، رشن  عبط  مالـسإلا ، نوناق  درادن .» بیع  یلب ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  هار »؟
اریز یلب ، : » دومرف دنکب ؟ رظن  نز  نآ  يوم  هب  ایآ  دراد ، جیوزت  ةدارا  یـصخش  : » متفگ ترـضح ؟ نآ  هب  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نانس 

زا رگید و  ثیداحا  تسا  اه  نیا  لثم  و  میوگ : یم  ص 287 . مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  دنک .» یم  دقع  دایز  تمیق  هب  ار  وا  هک 
یلیـصافت نیا  و  تسین ؛ زیاج  دروم  نیا  ریغ  رد  درادن و  بیع  جیوزت  ةدارا  تقو  رد  هّیبنجا  نز  هب  ندرک  رظن  هک  دش  مولعم  ثیداحا 

ینز يور  هب  ندرک  هاگن  تسا  زیاج  و  : » دنیامرف یم  هللا  همحر  یلح  همالع  .تسا  تعدب  یقوذ و  ناسحتسا  هدش  لئاق  یبرع  نبا  هک 
ناهذألا داشرإ  ۀمجرت  نز .»...  نذا  یب  هانگ  رارکت  و  وا ؛ تسد  هب  ندرک  هاگن  تسا ] زیاج  زین   ] و دنک ؛ جیوزت  ار  وا  دـهاوخ  یم  هک 

ص 357. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلإ 
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(1) درادن !! اضق  دش  توف  رگا  نّیعم  رذن  ةزور  دیوگ : یم  یبرع  نبا  . 14

(2) هتسناد !! مارح  ار  نابعش  هام  مهدزناش  زور  ةزور  یبرع  نبا  . 15

(3) درادن ! اضق  شا  هزور  دنک ، عامج  دمع  يور  زا  ةزور  لاح  رد  هک  یسک  . 16

512 ص :

هیقف ثّدحم  همالع  موحرم  ص 306 . ج 9 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 635 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 1
تسناضمر ةزور  رد  نیا  تراّفک و  اضق و  ای  اهنت  تساضق  بجوم  ای  نآ  راطفا و  ماکحا  رد  دنیامرف ...« : یم  هللا  همحر  لوا  یسلجم 

تاراشتنا هسّسؤم و  عبط  یسراف ، لماک  هقف  هرود  کی  لاوز .»...  زا  دعب  ناضمر  ياضق  بجاو و  فاکتعا  نآ و  هبـش  نّیعم و  رذن  و 
ص 58. یناهارف ،

تیاور هسبنع  زا  یفاک )  ) رد ص 381 . ج 9 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 649 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2
زور و هس  هاـم  ره  زا  ناـضمر و  هاـم  نابعـش و  ندوب  هزور  رد  وـمن  تلحر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ترـضح  : » هدرک
ص مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  دندرک .» تافو  تداع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  مالسلا و  هیلع  رقاب  ترضح  نینچمه 

هام ةزور  لاس  کی  رد  دنوادخ  : » دومرف یم  مدینش ، مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  هدرک  تیاور  لیـضف  زا  یفاک )  ) رد و  . 693
شدوخ ۀقیرط  ار  زور  هس  هام  ره  رد  وا  ار و  نابعـش  هام  مل  سو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضح  هدرک و  بجاو  ار  ناضمر 

هیلع هللا  یلص  ترضح  نآ  رب  هدومرف  هزاجا  ار  داد  رارق  نیا  دنوادخ  دشاب و  هدوب  بجاو  لباقم  رد  ّبحتسم  هزور  همه  هک  هداد  رارق 
نآ و ةزور  نابعش و  تلیضف  رد  رایسب  ثیداحا  تسا  اه  نیا  لثم  و  میوگ : یم  . 693 مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  ملس .» هلآ و  و 

هچنآ رگم  تسا ، لاس  مامت  رد ]  ] یّبحتسم ةزور  اما  و  دنیامرف ...« : یم  هللا  همحر  یلح  همالع  .تسا  هدشن  ءانثتـسا  نآ  زا  يزور  چیه 
راثآ و نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلا  ناهذألا  داشرإ  همجرت  نابعـش .» مامت  رد ...  بابحتـسا  دوش  یم  دّـکؤم  و  هدـش .... ؛ ءانثتـسا 

ات ص 116. ص 115  یگنهرف ، رخافم 
رد و  یسیع ) نبا  رداون   ) رد ص 201 . ج 9 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 618 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 3

دوخ نز  اب  ناضمر  هام  ةزور  رد  یسک  : » مدرک لاؤس  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  هک  دنا  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  ود  ره  بیذهت ) )
نیکسم تصش  ماعطا  ای  هدنب و  ندرک  دازآ  تسا  بجاو  وا  رب  : » دومرف مالسلا  هیلع  ترـضح  دراد ] یمکح  هچ   ] دمع ای  دومن  عامج 

عبط مالـسإلا ، نوناق  دـسرب .» زور  نآ  باوث  هب  دـناوت  یمن  اه  نیا  دوجو  اب  زور و  نامه  ندرک  اضق  یپ و  رد  یپ  ةزور  هاـم  ود  اـی  و 
اـضر ترـضح  هب  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مالـسلادبع  زا  بیذـهت )  ) و رابخألا ) یناعم   ) و نویع )  ) و هیقف )  ) رد و  ص 649 . مارکا ، رشن 

رد هک  یسک  هک  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  امش  ترضح  ناردپ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبای  : » متفگ مالـسلا  هیلع 
سپ تسا ، هراّفک  کی  اه  نیا  رد  هک  هدش  تیاور  ًاضیا  تسا و  هراّفک  هس  اه  نیا  رد  دـیامن  راطفا  ای  دـنک و  عامج  ناضمر  هام  زور 
تقو ره  دومن و  لمع  دـیاب  ثیدـح  ود  ره  رب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مینک »؟ لمع  ثیدـح  ود  نیا  زا  یکی  مادـک  هب  ام 

نیکـسم تصـش  ندوب و  هزور  هام  ود  ندرک و  دازآ  هدـنب  دراد ، هراّفک  هس  دوش  مارح  اب  ناضمر  هام  رد  راطفا  دوش و  مارح  ای  عامج 
دومن شومارف  رگا  تسا و  بجاو  هراّفک  کی  درک  لالح  هب  ار  راطفا  دـش و  لـالح  اـب  عاـمج  رگا  زور و  نآ  اـضق  نداد و  ماـعط  ار 

همئا تارـضح  زا  موـحرم  لـیقع  وـبا  نیا  هدرک  تیاور  و  ص 650 . مارکا ، رـشن  عـبط  مالـسإلا ، نوناـق  تسین .» وا  رب  يزیچ  ار  هزور 
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هبترم ره  رب  دوع  رگا  هراّفک و  اضق و  وا  رب  تسا  بجاو  دمع ، ای  ناضمر  هام  زور  رد  دیامن  عامج  یـسک  هک  ینامز  : » مالـسلا مهیلع 
و هزور ] ِتارطفُم  : »... ] دنیامرف یم  هللا  همحر  یلح  همالع  ص 650 . مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  دوش .» یم  بجاو  رگید  هراّفک 

شا هزور  رد  رگا  ار  اهنیا  زا  یکی  رگا  هک  ًاُربُد ... ؛ ًالَُبق و  هفَـشَح  تبُوبیغ  اب  تسا  عامج  مّوس ]: : ... ] تسا مزال  زیچ  دنچ  زا  كاسما 
اضق و مسق -  ای  دـهع  ای  رذـن  هب  هدـش  بجاو  ای  ناضمر ، هام  ةزور  لثم  هدوب -  یلـصا  نّیعم  ةزور  رگا  دوش و  یم  لطاب  داد ] ماجنا  ]
ات ص 109  یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلا  ناهذألا  داشرإ  ۀـمجرت  دریگ .»...  یم  ّقلعت  ود ، ره  هب ]  ] هراّفک

ص 110.
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(1) تسا !! زیاج  نآ  رد  راطفا  دنک ، قدص  نآ  رب  ضرم  مسا  هک  يزیچ  نیرت  کچوک  . 17

(2) تسا !! لضفا  ندوب  رهاط  هکلب  تسین ، میرک  نآرق  ندرک  سم  رد  طرش  تراهط ، نتشاد  . 18

513 ص :

یم هللا  همحر  یلح  همـالع  ص 173 . ج 9 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 613 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 1
ای دریگب ، هزور  رگا  ضرم ، ندش  دایز  زا  دسرتب  هک  تسا  یـضیرم  ندرک ، راطفا  وا  يارب  زا  تسا  زیاج  هک  یـضیرم  ّدـح  : » دـنیامرف

ص 121. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلإ  ناهذألا  داشرإ  ۀمجرت  دشاب .» هتشاد  تّقشم 
یم هللا  همحر  یلح  همـالع  ص 324 . ج 5 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 357 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 2
عبط ناـمیإلا ، ماـکحأ  یلإ  ناـهذألا  داـشرإ  همجرت  نآرق .»...  ياـه  هتـشون  ّسم  تهج ...  هب  دوش  یم  بجاو  وـضو  سپ  : » دـنیامرف

ص 3. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا 
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(1) دشاب !! نادرم  يارب  تعامج  ماما  دناوت  یم  نز  . 19

(2) ًاقلطم !! تسا  زیاج  قساف  تماما  . 20

(3) تسا !! هدرک  وضو  رد  اهاپ  ندومن  حسم  ای  نتسش و  رد  رییخت  هب  مکح  یبرع  نبا  . 21

514 ص :

یم هللا  همحر  یلح  همـالع  ص 428 . ج 6 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 447 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 1
ماـکحأ یلا  ناـهذألا  داـشرإ  ۀـمجرت  دـنکن .»...  ار  یثـنخ  درم و  تماـما  نز ، مهن : زیچ ... : دـنچ  ماـما ، رد  تسا  طرـش  و  : » دـنیامرف

ص 77. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ،
یم هللا  همحر  یلح  همـالع  ص 424 . ج 6 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 446 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 2

راثآ و نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلإ  ناهذألا  داشرإ  همجرت  ندوب .»...  لداع  موس : زیچ ... : دنچ  ماما ، رد  تسا  طرش  و  : » دنیامرف
ص 77. یگنهرف ، رخافم 

زیزع ناگدنناوخ  میوگ : یم  ص 217 . ج 5 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 343 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاحوتفلا  - 3
همالع ماقم  یلاع  داتـسا  دـنمجرا  دنمـشناد  فیلأت : ارچ ،»؟؟ وضو  رد  فالتخا  : » فیرـش باـتک  هب  دـنناوت  یم  بلطم  لیـصفت  يارب 

اُولِـسغاَف ِهالَّصلا  َیلِإ  ُمتُمق  اذِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : ) یلاـعت هناحبـس و  لاـق  .دـنیامن  هعجارم  یناتـسرهش ، ینیـسح  یلع  دّیـس  قّقحم 
دیـس همالع  همجرت  هیآ 6 .] (، 5  ) هدـئام هروس   ...( ] ِنیَبـعَکلا َیِلا  مُکَلُجرَأ  مُکِـسؤُِرب َو  اوُحَـسما  ِِقفارَملا َو  َیِلا  مُکَیدـیأ  مُکَهوُجُو َو 
زامن زا  لبق  سپ  دـیئامن ، یم  ندرازگ  زامن  ةدارا  هک  ینامز  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  :» هللا همحر  يومرا  یغاب  برع  نیـسح 

رس ضعب  رب  دیشکب  حسم  نآ  زا  دعب  دیئوشب و  دعاس  ای  يوزاب  ناوختسا  ندش  هتـسب  ّلحم  ّقفرم و  هب  ات  ار  ناتدوخ  ياه  تسد  يور 
: میوگ یم  ص 983 .] مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  « ] اهاپ قاس  مدق و  لّصفم  هب  ات  اهاپ  تشگنا  رس  زا  ناتدوخ  ياهاپ  ضعب  رب  و 

هبترم رد  اه  تسد  ود  لوا و  رد  يور  نتـسش  ندرک ، حسم  ود  نتـسش و  ود  زا : تسا  ترابع  هک  دش  مولعم  وضو  ّتیهام  هیآ  نیا  زا 
ریَُکب زا  یفاک )  ) رد هک  نانچ  هدـش ، نایب  روطنیا  زین  ثیداحا  رد  مّود و  رد  ياـپ  ود  حـسم  لوا و  ۀـبترم  رد  رـس  ندرک  حـسم  مود و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترضح  يوضو  امش  يارب  میامن  نایب  ایآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هک  هدرک  تیاور 
دعب تسُـش و  ار  پچ  تسد  اب  نآ  زا  دعب  ار و  دوخ  يور  نآ  اب  تسُـش  تشادرب و  بآ  فک  کی  تسار  تسد  اب  نآ  زا  دعب  و  ار ؟

ص 389. مارکا ، رـشن  عبط  مالـسإلا ، نوناق  ار .» شدوخ  ياهاپ  ود  رـس و و  رب  ومن  حـسم  شدوخ  ياه  تسد  ياه  تبوطر  اب  نآ  زا 
ریما ترـضح  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  يوضو  نایب  رد  رایـسب  ثیداحا  تسا  ثیدـح  نیا  لـثم  و  میوگ : یم 
هنیمز نیا  رد  یبرع  نبا  مالک  نالطب  ًامامت  هک  هحیحص ، رابخا  هعبرا و  بتک  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  تارضح  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا 

رـس زا  اّمَـسُم ، ّلقا  هب  ار  اپ  ود  ةرـشب  حـسم  تسا  بجاو  سپ  اپ : حـسم  اما  : » دـنیامرف یم  هللا  همحر  یلح  همـالع  .دـنک  یم  تاـبثا  ار 
لاح رد  رگا  و  رـس ...  حسم  لثم  نییاپ ، هب  ادتبا  تسا  زیاج  .دشاب و  اپ  قاس  نییاپ  مدـق و  عمجم  هک  اپ ؛ ود ]  ] یگدـمآرب ات  ناتـشگنا 

رخافم راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلا  ناهذألا  داشرإ  ۀمجرت  تسا .» لطاب  شیوضو  تسُـش ، حـسم  زا  لدـب  ار  اهاپ  رایتخا ،
ص 7. یگنهرف ،
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حیحـص شزامن  هچ  رگا  دـشاب ، یم  روجأم  رگید  یتهج  زا  هدوب و  راک  هانگ  یتهج  زا  دـناوخب  زامن  یبصغ  نیمز  رد  هک  یـسک  . 22
(1) تسا !!

(2) تسا !! حیحص  نآ  اب  زامن  هدوبن و  بجاو  زامن  رد  تساجن  زا  تراهط  . 23

(3) دنک !! دروخرب  رگید  یتساجن  اب  هکنیا  رگم  دناد  یم  رهاطار  ینم  یبرع  نبا  . 24

(4) تسین !! ضیح  ماّیا  نیرتشیب  نیرتمک و  يارب  يّدح  دیوگ : یم  یبرع  نبا  . 25

515 ص :

یم هللا  همحر  یلح  همـالع  ص 188 . ج 6 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 409 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 1
رد رگا  .مکح و  هب  لهج  اب  ول  و  ّتیبصغ ؛ هب  ملع  اب  یبصغ  ناکم  رد  تسا  لطاب  و  تسا ... : یّلصُم  ناکم  رد  مود : بلطم  : » دنیامرف
«. تسا حیحـص  اـجنآ ، رد  زاـمن  درک ،-  شومارف  تسناد و  یم  هک  نآ  هن  دوب -  ّتیبصغ  هب  لـهاج  اـی  دوب  سوبحم  یبـصغ ، ناـکم 

ص 37. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمحنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلإ  ناهذألا  داشرإ  ۀمجرت 
یسلجم هیقف  ثدحم  همالع  ص 189 . ج 6 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 409 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 2

، یـسراف لماک  هقف  هرود  کی  زامن .»...  يارب  زا  هماج  ندب و  زا  تساجن  هلازا  تسا  بجاو  هکنادـب  دـنیامرف ...« : یم  هللا  همحر  لوا 
ص 5. یناهارف ، تاراشتنا  هسّسؤم و  عبط 

یم هللا  همحر  یّلح  همـالع  ص 481 . ج 5 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 382 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 3
ۀمجرت دـشاب .»...  تشوگ  لـالح  هچ  رگا  هدـنهج ؛ نوـخ  بحاـص  ره  زا  ینم  و  [ 3 : ... ] دنمـسق هد  تاساجن ، هک ] نادب  : »] دـنیامرف

ص 37. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلإ  ناهذألا  داشرإ 
زا بیذهت )  ) و یفاک )  ) رد ص 395 . ج 5 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 368 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 4

لاؤس اضر ؟ ترضح  زا  هک  دنا  هدرک  تیاور  ناوفص  زا  ًاضیا  و  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  راّمع  نبا 
«. تسا زور  هد  نآ  رثکا  زور و  هس  نآ  لـقا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  تسا ] رادـقم  هچ  هک   ] نآ رثـکا  ضیح و  ّلـقا  زا  : » مدرک

، نآ رثکا  تسا و  یپ  رد  یپ  زور  هس  ضیح ، ّلقأ  و  : » دـنیامرف یم  هللا  همحر  یّلح  همـالع  ص 396 . مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق 
عبط نامیإلا ، ماکحأ  یلإ  ناهذألا  داشرإ  ۀمجرت  تسا .» ضیح  رهُط و  نیب  ام  هلـصاف  رتمک  تسا و  رهُط  ماّیا  ّلقأ  زور ، هد  و  زور ؛ هد 

ص 13. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا 
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(1) ًامیقم !! هچ  ًارباع و  هچ  دجسم  رد  بنج  ندش  لخاد  تسا  حابم  . 26

(2) دوش !! یم  بجاو  وضو  اهنت  و  دنک ، یمن  بجاو  درم  نز و  رب  ار  لسغ  هاگ  هنتخ  ود  دروخرب  . 27

(3) دنراد !! یم  مزال  فاوط  رد  ار  عابطضا  یبرع  نبا  . 28

516 ص :

الا ًاُبنُج  و ال  : ) یلاعت هللا  لاق  ص 377 . ج 5 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 365 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاحوتفلا  - 1
هب تبانج  لاح  رد  : » هللا همحر  يومرا  یغاب  برع  نیسح  دّیس  همالع  همجرت  هیآ 34 ] (، 4  ) ءاسنلا هروس  ( ] اولِسَتغَت یّتح  ٍلیبَس  يرباع 

ندرک رورم  هک  دینک  رورم  روبع و  دجـسم  زا  هک  نیا  رگم  دیا ، هدرکن  لسغ  هک  یمادام  ندرک  گنرد  يارب  دـیوشن  لخاد  دجـسم 
هرارز و زا  رابخألا ) نویع   ) رد و  یّمق ) ریسفت   ) رد ص 393 .] مارکا ، رشن  عبط  مالسإلا ، نوناق  « ] درادن بیع  دجسم  زا  تبان  لاح  رد 
ای دنوش  دنناوت  یم  لخاد  دجسم  هب  بنج  ضئاح و  ایآ  : » میتفگ مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هب  هک  دنا  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم 

یتسرد هب  .دنیامن  رورم  هک  نیا  رگم  دجـسم ، هب  دنوش  یمن  لخاد  بنج  صخـش  ضئاح و  نز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  هن »؟
هللا همحر  یّلح  همالع  ص 393 . مارکا ، رـشن  عبط  مالـسإلا ، نوناق  اِولِـسَتغَت .») یَّتح  ٍلیبَس  يِرباع  الا  ًاُبنُج  َو ال  : ) هدومرف دـنوادخ  هک 

هّکم و دجـسم  ود ]  ] رد ندرک  روبع  قلطم  و  نآ ، رد  يزیچ  ندراذگ  و  دجـسم ، رد  ندرک  گنرد  وا  رب  تسا  مارح  و  : » دـنیامرف یم 
ص 13. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلا  ناهذألا  داشرإ  همجرت  هنیدم .» دجسم 

زا بیذهت )  ) و یفاک )  ) رد . ] ص 361 ج 5 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 363 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 2
یم هبعالم  وا  جرف  یکیدزن  رد  ینز  اب  يدرم  : » مالسلا هیلع  اضر  ترـضح  زا  مدومن  لاؤس  هک  دنا  هدرک  تیاور  لیعامـسا  نب  دّمحم 

ندـش هنتخ  ّلحم  هک  یتقو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  دوش »؟ یم  بجاو  لسغ  ناشیا  هب  تقو  هچ  دـنک ، یمن  ینم  لازنا  دـنک و 
«. تسا بجاو  لـسغ  سپ  دـسرب ، مه  اـب  ناـشیا  ندـش  هنتخ  ّلـحم  ندیـسر  : » متفگ تسا ،: بجاو  لـسغ  سپ  دـسرب ، مه  اـب  ناـشیا 

[ هک نادـب  : »] دـنیامرف یم  هللا  هـمحر  یلح  همـالع  ص 391 . مارکا ، رـشن  عبط  مالـسإلا ، نوناـق  یلب .» : » دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح 
تبوبیغ طرـش  هب  هأرم  لبق  رد  تعماجم  هب  زین ]  ] و دـشاب ، هک  لاح  ره  هب  ینم  جورخ  هب  نز  درم و  يارب  زا  دوش  یم  لصاح  تباـنج 
نمجنا عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلإ  ناهذألا  داشرإ  همجرت  دوشن .» اـی  دوشب  قّقحتُم  لازنِا  هچ  طرـش ؛ نیمه  هب  ناـسنا  ُربُد  رد  و  هفـشح ؛

ص 10. یگنهرف ، رخافم  راثآ و 
، هّماـع قفاوم  یبرع  نبا  ص 169 . ج 11 ، ّیبرعلا ، ثارتـلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 750 ؛ ج 1 ، رداـص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 3
در عابطـضا : : » هللا همحر  يدورهاش  یمـشاه  دومحم  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  نکل  و  دـناد !! یم  مزـال  فاوط  رد  ار  عابطـضا 

نخس جح  باب  رد  نآ  زا  .پچ  ۀناش  يور  نآ  فرط  ود  نتخدنا  تسار و  تمـس  لغب  ریز  زا  نییور  ۀماج  فرط  ود  زا  یکی  ندرک 
رد نکیل  دـنا ، هدرک  حیرـصت  عادو  فاوط  زج  فاوط  لاح  رد  درم  يارب  عابطـضا  بابحتـسا  هب  نارّخأـتم  امدـق و  یخرب  .تسا  هتفر 

هرئاد هسّـسؤم  عبط  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  بهذـم  قباطم  هقف  گـنهرف  تسا .» هدـشن  حرطم  يا  هلأـسم  نینچ  اـهقف  رتشیب  تاـملک 
ص 541. ج 1 ، یمالسا ، هقف  فراعملا 
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(1) تسا !! بجاو  ندروآ  مالسا  رد  لسغ  . 29

(2) تسا !! هتسنادن  تروع  ار  نز  ندب  مامت  یبرع  نبا  . 30

(3) دیآ !! یمن  رامش  هب  وضو  ضقاون  زا  ندیباوخ  یبرع  نبا  رظن  زا  . 31

517 ص :

یقارن يدهم  دّـمحم  الم  ص 348 . ج 5 ، ّیبرعلا ، ثارتـلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 361 ؛ ج 1 ، رداـص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 1
لـسغ مراهچ : هضاحتـسا ؛ لسغ  موس : ضیح ؛ لسغ  مود : تبانج ؛ لسغ  لوا ، تسا : شـش  بجاو  لـسغ  : »... دـنیامرف یم  هللا  همحر 

روط نامه  میوگ : یم  ص 140 . باتک ، ناتسوب  عبط  مالسلا ، هیلع  هّیوضر  ۀفحت  ّتیم .» ّسم  لسغ  مشش : ّتیم ؛ لسغ  مجنپ : سافن ؛
.تسا هدشن  هدرمش  یلسغ  نینچ  هبجاو  لاسغا  دادِع  رد  دیئامن ، یم  هدهاشم  هک 

نَع ِحیحَّصلاَک ، ِقَّثَوُملا  ِیف  َو  ص 179 . ج 6 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  عبط  ص 408 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاحوتفلا  - 2
«. ٌهَروَع َّنُه  امَّنِإ  َو  َءاسِّنلا ،-  َو  َمیتَیلا ، َِکلذـِب : ینعَی  ِنیَفیعَّضلا -  ِیف  َهللا  اوَقَّتا  : » َلاق مالَّسلا ، هیلع  ِهللاِدـبَع  ِیبَأ  نَع  َنارهِم ، ِنب  َهَعاَـمَس 
«. ٌهَروَـع َهَأرَملا  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  ِنَع  ًالَـسُرم  َيِوُر  َو  ح 3 . ص 511 ، ج 5 ، هّیمالـسإلا ، بتکلا  راد  عبط  یفاـکلا ،

یم هللا  همحر  یّلح  قّـقُحم  ص 8 . ج 3 ، ثارتلا ، ءایحإل  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّـسؤم  عبط  هعیرـشلا ، ماکحأ  یف  هعیـشلا  يرکذ 
ص ج 1 ، مالسلا ، هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  هسّـسؤم  عبط  رـصتخملا ، حرـش  یف  ربتعُملا  ...اهیلا .» رظنلا  مرحیف  هروع  هأرملا  ّنإ  دنیامرف ...« :
زج تسا  تروع  شمامت  نز  ندـب  و  تسا ...  ُربُد  ُلُبق و  زا ] ترابع  ، ] درم تروع  و  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلح  همالع  و  . 323

ات 37. ص 36  یگنهرف ، رخاـفم  راـثآ و  نمجنا  عبط  ناـمیإلا ، ماـکحأ  یلإ  ناـهذألا  داـشرإ  ۀـمجرت  اـپ .» مدـق  ود  تسد و  ود  ور و 
طارـص ملاـعلا .» هللا  و  اـهنطاب ، اـهرهاظ و  هروع  هأرملا  دـنیامرف ...« : یم  هللا  همحر  يزیربـت  اـقآ  داوج  ازریم  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح 

م 1095. ص 339 ، ج 5 ، اج ، یب  هاجنلا ،
یقارن يدهم  دّـمحم  الم  ص 304 . ج 5 ، ّیبرعلا ، ثارتـلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 354 ؛ ج 1 ، رداـص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 3

: مراهچ تسا ... : زیچ  دـنچ  نآ  و  دوش :-  یم  وضو  نتـسکش  ثعاـب  هک  يروما  ینعی  وضو -  تاـبجوم  دـنیامرف ...« : یم  هللا  همحر 
ص 108. باتک ، ناتسوب  عبط  مالسلا ، هیلع  هّیوضر  ۀفحت  دونشن .»...  دنیبن و  هک  يوحن  هب  دنک ، هبلغ  شوگ  مشچ و  رب  هک  یباوخ 
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(1) تسا !! زیاج  اه  شفک  رب  ندومن  حسم  . 32

(2) دشاب !! تعامج  ماما  دناوت  یم  انزلا  دلو  . 33

(3) تسا !! رصق  شمکح  یتیصعم  حابم و  رفس  ره  رد  رفاسم  زامن  . 34

(4) تسا !! بجاو  تبانج  لسغ  زا  دعب  وضو  دیوگ : یم  یبرع  نبا  . 35

دنچ هنومن  يارب  ام  هک  تسا  هللا  تاولـص  لضفأ  مهیلع  هیلع و  دـمحم  لآ  فیرـش  هقف  اب  ریاـغم  هک  يو  ياواـتف  زا  رگید  يرایـسب  و 
.هراشإلا (5) هیفکی  بیبللا  لقاعلا  ّنأل  میدرک ...  رکذ  ار  دروم 

518 ص :

یم هللا  همحر  یّلح  همـالع  ص 229 . ج 5 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 344 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 1
ای هّیقت  تهج  هب  همکچ ، رب  حـسم  دوش  یم  زیاج  و  رایتخا ، لاح  رد  نآ  ریغ  همکچ و  لثم  یلیاـح  رب  حـسم  تسین  زیاـج  و  : » دـنیامرف

ص 7. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلا  ناهذألا  داشرإ  همجرت  رارطضا .» ماقم 
یم هللا  همحر  یّلح  همـالع  ص 431 . ج 6 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 447 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 2

ماکحأ یلا  ناهذألا  داشرإ  همجرت  دشابن .»...  انزلا  ُدـلو  هک  دـلوم : تراهط  مراهچ : زیچ ... : دـنچ  ماما ، رد  تسا  طرـش  و  : » دـنیامرف
ص 77. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ،

یم هللا  همحر  یلح  همـالع  ص 124 . ج 7 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 469 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 3
رگا و  دـشاب : زیاج  رفـس  هک  تسا  نآ  مراهچ : طرـش ... : راهچ  هب  یتعکر ، راهچ  ياـهزامن  رد  ندرک  رـصق  تس  بجاو ا  : » دـنیامرف

ص یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  عبط  نامیإلا ، ماکحأ  یلا  ناهذألا  داشرإ  همجرت  ار ]...  زامن   ] دنک مامت  دـشاب ، تیـصعم  وا  رفس 
82 و ص 83.

زا بیذهت )  ) و یفاک )  ) رد ص 370 . ج 5 ، ّیبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  عبط  ص 364 ؛ ج 1 ، رداص ، راد  عبط  هّیکملا ، تاـحوتفلا  - 4
هک هدرک  تیاور  دـلاخ  نب  نامیلـس  زا  بیذـهت )  ) رد و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نامیلـس  نب  هللادـبع 

مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  هدّدـعتُم  قرط  اـب  هک  هتفگ  ربتعم )  ) رد عئارـش  بحاـص  قّقحم  و  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح 
یم هللا  همحر  یقارن  يدهم  دّـمحم  الم  ص 395 . مارکا ، رـشن  عبط  مالـسإلا ، نوناق  تسا .» تعدب  لسغ  زا  دعب  وضو  : » هدـش تیاور 

ص 152. باتک ، ناتسوب  عبط  مالسلا ، هیلع  هیوضر  ۀفحت  ...تسا .» تعدب  هکلب  تسین ، مزال  تبانج  لسغ  اب  وضو  دنیامرف ...« :
ص 466. ِملَکلا ، ُرَرُد  مَکِحلا َو  َرَرُغ  ُحیولَّتلا » ِءالَقُعلا  َُهبوُقُع  : » هدش تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نانمؤم  ریما  زا  هک  هنوگ  نامه  - 5
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هک دـنک  یم  رکذ  یتاهیجوت  دوخ  کحـضم  ياواتف  نییبت  يارب  یعرـش  ياه  لیلد  ناونع  هب  اـه  لـصف  نیا  یماـمت  رد  و  میوگ : یم 
.دریگ یم  شا  هدنخ  نآ  هب  زین  هدرم  دنزرف  ردام 

ریفکت یلا  ّیبغلا  هیبنت  وأ : فّوصتلا -  عرـصم  : » هب دینک  هعجارم  یبرع  نبا  دروم  رد  ّتنـس  لها  ياملع  تارظن  زا  ندـش  علّطم  تهج 
رکب یبأ  نب  ّیلع  نب  نسح  نب  رمع  نب  میهاربا  نیدـلا  ناهرب   » فیلأت داّحتألا ،» هعدـبب  دانعلا  لهأ  نم  دابعلا  ریذـحت   » و ّیبرع »-  نبا 

زا یـضعب  معز  هب  ّتنـس  لـها  دزن  رد  وا  ریفکت  و  هّیملعلا ؛ بـتکلا  راد  پاـچ  لـیکولا ،» نامحرلادـبع  : » قـیقحت ّیعفاـشلا ،» ّیعاـقبلا 
!! لّمأتف تّوبن ...  دیحوت و  باب  رد  تسوا  تامّهوت  تهج  هب  هکلب  هدوبن ، عّیشت » هب  وا  نیغورد  باستنا   » تهج هب  نیمّهوتم 

519 ص :
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520 ص :
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یبرع نبا  هرابرد  هعیش  ياملع  زا  یخرب  نانخس  مود : هیقاحلا 

مالـسلا مهیلع  شنیرهاط  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نیرهاـط  تاوذ  رب  لُّسوت  لاـعتم و  يادـخ  رب  لُّکوت  اـب 
: منک یم  زاغآ 

رد كولـس  تیاهن  ات  ریـس  تیادب  زا  یبرع ] نبا  يو =[  هک  یئاج  نآ  زا  : » هک دنک  یم  یفازگ  ياعّدا  یلاخلخ  يوسوم  حـلاص  دـّیس 
نیدـب .هتـشون  اهنآ  دـعاوق  قباطم  ار  دوخ  تافّنـصم  بلغا  رهاوظ  هدرک ، امن  وشن و  تعامج  نآ  نیبام  رد  هدرب و  رـس  هب  نُّنـست  دالب 

هک یـصاخشا  دـنرادن و  مزال  یجراخ  ناهرب  دوخ  ياعّدـم  تابثا  رد  دنرامـش  ّتنـس  ءاملع  گرج  رد  ار  يو  هک  یتعاـمج  هطـساو 
ثّدـحم و  يرتـشوش ،)  ) يرتـست هللا  رون  یـضاق  و  لّوا ، یـسلجم  موـحرم  و  ضیف ، قّـقحم  و  یئاـهب ، خیـش  و  یّلح ، دـهف  نبا  دـننام :

 ...«. دـنراد رایـسب  نیهارب  لئالد و  دوخ  تیناّقح  تابثا  رد  زین  اهنآ  .دـنراشف  يو  عُّیـشت  تابثا  رد  يدرم  ياپ  اهنیا ، ریغ  و  يروباشین ،
(1)

: دنیامرف یم  ینارهط  گرزب  اقآ  جاح  همالع 

همیظعلا هعوسوم  یف  هعیشلا  خیرات  یف  هّماعلل ] يأ  مهل =[  هجاردإ  یف  1019 ه )  ) دیهشلا يرتستلا  یضاقلا  یلع  يدنفألا  ضرتعا  »... 

521 ص :

ات ص 12. ص 11  قارشا ، يارسباتک  عبط  یبرع ، نب  نیدلا  ییحم  بقانم  حرش  - 1
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(1) ءاربکلا .» نیدلا  مجنل  شارت » یلو   » بقلل ًادیلقت  شارت » هعیش  _» یضاقلا ب مهضعب  َبُِّقل  کلذل  و  نینمؤملا » سلاجم  »

نیسح نب  دّمحم  خیش  همالع  : »] تسا هدمآ  هنوگنیا  هحفص 354 -  هیشاح  یحو -  بتکم  هّلجم  مشش  لاس  زا  مهدفه  هرامـش  رد  و 
یم رب  داتفا ، یم  راگزاس  شراثآ  رد  يو  فادها  اب  دـمآ و  یم  هدیدنـسپ  شرظن  هب  هک  ار  ینانخـس  یئاهب ، خیـش  هب ] فورعم  یلماع 

تبـسن اما  .تشاد  یـشیارگ  هّیفوص  ۀقیرط  هب  وا  هک  دروآ  یم  نهذ  هب  ار  رادنپ  نیا  شراعـشا ، تاملک و  زا  یـضعب  هک  نانچ  دـیچ ،
دیهـش  ... ] دنراگنا یم  ناشدوخ  زا  ار  وا  اهنآ ، اب  يو  يارادم  هدهاشم  اب  هک  تسا  ّتنـس  لها  ياعّدا  دـننام  یئاهب ، خیـش  هب  فُّوصت 

نوماریپ يا  ههبش  هک ]  ] ار هک  ره  دیشوک  یم  هناصیرح  .دوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبح  رد  یناف  يرتشوش ، هللا ] رون  یـضاق  همالع 
تبسن أشنم  اما  و  دیآ ...  یم  تسد  هب  وا  نینمؤملا » سلاجم   » باتک زا  ینشور  هب  بلطم  نیا  دنادب و  هعیـش  دوش ، یم  حرطم  وا  عُّشت 

 ...«. میرگنب نآ  رد  ات  میرادن  غارس  دهف  نبا  هب  ار  هاگدید  نیا 

یبلطم دیاش  ات  هدومن  ناوارف  واکنک  ریـصقت  اپارـس  ریقح  هللا  همحر  یّلح  دـهف  نبا  همالع  هب  نیلاشوپ  تبـسن  نیا  أشنم  رد  میوگ : یم 
رغص اب  ار  نآ  زین  ام  دنداد ، ناشیا  نیـصحتلا »  » باتک هب  عاجرا  ار  ام  یـضعب  دوب ، لصاح  یب  هک  منک  ادیپ  فازگ  ياعّدا  نیا  رب  ّلاد 

.رَّبدتف میتفاین ...  نآ  رد  يزیچ  هفیرش  ثیداحا  زج  هب  هَّنملا  هللادمحب و  میدرک و  هعلاطم  ًامامت  تشاد  هک  یمجح 

: دراگن یم  ابیز  هچ  هللا  همحر  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  و 

ییحم ربکألا  مهخیـش  اذه  و  نیمدان ...  مهرامعأ  لوط  هولَّصَح  ام  یلع  نیّرِیحتم و  هیئات  مهتلالـض  یلع  نیقابلا  مهتَّمئأ  يَرن و  َّمث  »... 
، ینامز مامإ  ینفّرعی  نأ  هللا  لأسأ  مل  ّینإ   » هتاحوتف یف  لوقی  مهتفرعم  لهأ  ءاسؤر  نم  مهتَّیفوص و  هّمئأ  نم  وه  ّیبرعلا و  نبا  نیدلا 
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َمامإ فِرعَی  َمل  َتام و  نَم   » ثیدح هعامـس  عم  هفرعملا  هذـه  نع  ینغتـسا  اّمل  ّهنإف  راصبألا  یلوأ  ای  اوربتعاف  ینفّرعل » هتلأس  تنک  ول  و 
ناریح مولعلا  ضرأ  یف  نیطایـشلا  هتوهتـساف  هسفن  هکرت و  هللا و  هلذـخ  فیک  هّقاک  ءاـملعلا  نیب  روهـشملا  ًهَّیلِهاـج » ًهَتیم  َتاـم  ِِهناـمَز 

مل عئارـشلا و  مولع  نم  ٍءیـش  یف  مقتـسی  مل  قئاقدـلا  رارـسألل و  همهف  قئاقحلا و  ضرأ  یف  هریـس  هرظن و  هّقد  هملع و  روفو  عم  راصف 
نایبصلا و هنم  کحضی  ام  هحضاولا  لقعلا  تاضقانم  هحـضافلا و  عرـشلا  تافلاخم  هتاملک  یف  ٍعطاق و  ٍصرـضب  اهدودح  یلع  َّضعی 

عم َّمث  تادابعلا  رارسأ  باوبأ  یف  هرکذ  ام  ًاصوصخ  تاحوتفلا و  امّیس  هفیناصت و ال  عبَّتت  نم  یلع  یفخی  امک ال  ناوسنلا  هب  ئزهتـسی 
اذ هارت  دیحوتلا  یف  هئانف  دـیجملا و  شرعلاب  هفاوطت  دوهـشلا و  نیع  یف  هتمزالم  هتدـهاشم و  هللا و  هفرعم  یف  هضیرعلا  هلیوطلا  هیواعد 

يذ مالکب  هرات  یتأی  دابکألا  عطقت  هرَّیحم  هریح  یف  دادـضألا و  عمجت  تاضقانت  طیلخت و  یف  تانوعر  فلـص و  تاـماط و  ٍحـطش و 
هب یضری  ام ال  لاوقألا  یف  هناحبس  هللا  عم  هبدأ  ءوس  نم  هفیناصت  هبتک و  یف  توبکنعلا و  تیب  نم  نهوأ  وه  امب  يرخأ  توبث  تابث و 
نم هسفن  یف  يری  ناک  هَّنأک  ناـهذألا و  ّریحت  لوقعلا و  شّهدـت  بولقلا و  شّوشت  هطبخم  ظـفرخزم  تاـملک  هلمج  یف  لاـحب  ملـسم 
هَّلعل لوصولا و  هقیقح  اهَّنأ  معزی  لوبقلاب و  اهاَّقلتی  ناکف  هل  یه  هقیقح و  اـهل  َّنأ  ُّنُظَیف  هلزُعلا  یف  یِّلختملل  رهظی  اـم  هدَّرجملا  رَوُّصلا 

نیدـلا ییحم  نب  نیدـلا  بطق  لاق  .عوجر  ریغ  نم  هلابب  رطخی  اَّمم  هملقب  یتأی  ام  بتکیف  عوجلا  هضاـیرلا و  هَّدـشل  هلقع  ُّلـتخی  اـمَّبُر 
بولـسأ فلاخی  هتافـشاکم  نع  هترابع  یف  هبولـسأ  اندـجو  فشکلا  لهأ  نم  لجر  اـمّیأ  مهخیاـشم : ّلـجأ  نم  وه  يرانکـشوکلا و 

طیـسبلا و رونلا  نم  هبلق  یف  فذـق  ام  بیکرت  یلإ  هاتعد  لجعلا  صرحلا و  َّنإ  لولعم و  هفـشک  لوخدـم و  ّهنأ  انمّلع  یحولا  بحاـص 
َُّمث طیلختلا  هیف و  فُّرصتلا 
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بحاص بولـسأب  هبـسانملا  ههباشملا و  نع  وه  لوسأ  صوصنلا  صوصفلا و  یَبِحاص  نم  ضرألا  یف  رـشتنا  يذَّلا  بولـسألا  اذه  َّنإ 
امهمالک و عم  انلیبس  نوکیف  نالولعم  امهفشک  یف  نالوخدم و  امّهنأب  ملعلا  نوناقلا  کلذ  یضتقمب  انل  لصحیف  هَّیّلِکلا  لزعمب  یحولا 

درونل و  ّيونوقلا ،-  نیدلا  ردص  هذیملت  صوصنلا  بحاصب  ّیبرعلا و  نبا  نیدـلا  ییحم  صوصفلا  باحـصب  دارأ  نارجهلا -  امهبتک 
هفرعم نم ال  هلاوقأ  یلع  دـمتعی  الئل  ّيوبنلا  رَّهطملا  عرـشلا  یف  هتاضقانت  هطیلخت و  نم  رخأ  یبرعلا و  نبا  تاماط  طیلاغأ  نم  ُاجذومنأ 

ام وهف  لَّوألا  اَّمأ  یـصحی ، اَّمم ال  امهلاثمأ  نیجذومنألا  یلع  سقیل  و  هریخ ، بلطی  وه  ِّرـشلا و  یف  عقیف  هریغ  ّلضی  ّلضیف و  هلاـحب  هل 
هتَّیدوبع هللا نم  صقن  دـقف  نیقولخملا  نم  ّقح  هیلع  دـحأل  هّجوت  ّیهلإ  دـبع  ّلک  لاق : هتاحوتف ، نم  نیرـشعلا  عساتلا و  بابلا  یف  هلاـق 

دنه حّجری  يذَّلا  وه  اذـه  ًاضحم هللا و  ًادـبع  نوکی  الف  ناطلـس  هیلع  هیل  هّقحب و  هبلطی  قولخملا  کلذ  ّنإف  ّقحلا  کلذ  ردـقب  هناحبس 
ناویحلا کلم  نم  جورخلا  سانلا و  نم  رارفلا  لحاوسلا و  يراربلا و  تاحایـسلا و  مهموزل  قلخلا و  نع  مهعاطقنا  هللا  یلا  نیعطقنملا 

ام ماقملا  اذـه  یل  لصح  يذَّلا  نامزلا  نم  یتحایـس و  ماّیأ  یف  هریثک  هعامج  مهنم  تیقل  لاوکألا و  عیمج  نم  هَّیرحلا  نودـیری  مهَّنإف 
کّلمتأ يذَّلا  نامزلا  هیف و  فرصتلا  یف  یل  نذأ  نَّیعم  صخـشل  هیراع  الا  هسبلأ  ّینإف ال  هسبلأ  يذَّلا  بوثلا  ًالـصأ و ال  ًاناویح  تکلم 

صاصتخالا َّيدوبعب  قُّقحتلا  تدرأ  اَّمل  یل  لصح  اذـه  قتعی و  اَّمم  ناک  نإ  قتعلاب  وأ  هبهلاب  اَّمإ  تقولا  کـلذ  هنع  جرخأ  هیف  ءیـشلا 
موقی نأ ال  ُّحـصی  فیک  و  یل : لیق  هللا ، ءاش  نإ  ال و ال هللا  تلق : هَّجح ، کیلع  دـحأل  موقی  یَّتح ال  کلذ  کل  ُّحـصی  ال  یل : لـیق  هللا ،

لاق نم  یلع  ظوظحلا ال  باحـصأ  يواعدـلا و  لهأ  یلع  نیفرتعملا و  یلع  نیرکنملا ال  یلع  جـجحلا  ماقی  امَّنإ  تلف : هَّجح ؟ کیلع 
ُّيأ يرعش ! تیل  و  لوقأ : .ُّظح  ُّقح و ال  یل  ام 
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دیزی یناثلا  یف  يرن  لب  هدـنع !؟ هیراع  ناـک  اذإ  هیلع  هل  ّقح  توبث  مدـع  هل و  ًاـکلم  ناـک  اذإ  هسبـال  یلع  بوثلل  ّقح  توبث  یف  هجو 
ّقح هیلع  ناسنإ  لک  سفنل  لب  کیلامملا  سانلا و  قوقح  یف  هرصحنم  تسیل  قوقحلا  ّمث  هاَّیإ ، ریعملا  هکلامل  رخآ  ّقح  هِّقح  عم  هیلع 
لب راهطألا ، هَّمئألا  نع  راـبخألا  نم  دـحاو  ریغ  یف  درو  اـمک  ّقح  هیلع  همدـق  یلإ  هنرق  نم  هاوق  نم  هَّوق  هئاـضعأ و  نم  وضع  ّلـکل  و 

مالظلا راجشألا و  بوبحلا و  هایملا و  لابجلا و  راطمألا و  حایرلا و  مویغلا و  موجنلا و  نم  َّنهنیب  ام  َّنهیف و  ام  نیضرألا و  تاوامسلا و 
نانتمالا ریخستلا و  ضرعم  یف  نآرقلا  یف  هیلإ  ریشأ  امک  لاوکألا  نم  هیتبرت  یف  ٌلخدم  هل  ام  ّلک  هلمجلاب  راهنلا و  لیللا و  راونألا و  و 

هَّیرحلا نکمی  فیک  يرعـش ! تیل  و  ناوکألا ، نم  هَّیرحلا  نودـیری  مهَّنإف  لاق : ثیح  رعـشی ، ثیح ال  نم  همالک  نم  يرج  دـق  اذـه  و 
اهل لـعج  هتاـقولخم و  رئاـس  یلا  مهّلک  مهجوحأ  ٍضعب و  یلا  هدـیبع  ضعل  جوـحأ  هناحبـس  هللا  َّنإـف  هنودـب !؟ هشیعملا  نکمی  ـال  اَّمم 
درو امک  هللا ، رکشی  مل  طئاسولا  رکشی  مل  نم  َّنأ  الا  هناحبـس  هللا  یلا  عجرت  هقیقحلا  یف  اهّلک  قوقحلا  تناک  نإ  ًاّقح و  مهیلع  ًاعیمج 
امف قوقحلا  عیمج  نم  عیمجلا و  قوقح  نم  جرخ  دق  ّهنأ  یعَّدُملا  اذه  معز  نم  َّنإف  هللا ، رکشی  مل  سانلا  رکـشی  مل  نم  ثیدحلا : یف 

ٌلّضفت ًاضیأ  کلذ  ِّقحلا و  عییضتب  هذخاؤملا  طقسی  اّمنإ  هیلع و  هللا  هَّجح  طقـسی  فارتعالاف ال  ریـصقتلاب  فّرعم  وه  نإ  هاوعد و  ّدشأ 
نم نوکی  فیک ال  ّمث  ِریـصقتلا » ِّدح  نم  ینجُرَخت  َّمُهَّللا ال  : » مالـسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  هاعد  یف  درو  دق  و  هنأش ، َّلج  میرکلا  هللا  نم 

ًاـضیأ بابلا  اذه  یف  رکذ  دق  .نیعمجأ و  مکادهل  ءاش  ول  هغلابلا و  هَّجحلا  لب هللا  نیعَّدملا !؟ یف  اذـه  لاثمأ  یعَّدـی  نم  يوعدـلا  لها 
عساتلا و بابلا  یف  هلاق  ام  وهف  یناثلا : اّمأ  .يوری و  يوطی و ال  نأ  بجی  لب  یکحی  نأ  زوجی  نم ال  تیبلا ؟ لهأ  ریهطت  هیأ  ریسفت  یف 

رکذ نأ  دعب  هئامثالث  نیثالثلا و 
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نم ناکف  لاق : ًادوجو ، مهیلع  ًامّدـقم  ناک  هَّنإف  ًارهاظ  هیلع  اومّدـقت  نإ  هئافلخ و  اوناک  ءایبنألا  رئاس  َّنإ  ءایبنألا : رئاس  یلع  انّیبن ؟ لضف 
، نیناتخلا اوقحلف  عیرـشتلا  هَّمألا  هذه  یطعأف  عیرـشتلا  مهئاطعإ  ناک  ذإ  هروهظ  لبق  َملاعلا  یف  هئافلخ  هلزنم  اهلزنأ  نإ  هَّمُألا  هذه  لضف 

یف َّدـُب  اندـنع ال  ءوضولا  و  اذـه : نم  هقرو  دـعب  ًاضیأ  لاـق  و  لوقأ ،-  هب  و  نیناـتخلا -  ءاـقتلا  نم  لـسغلا  بجی  ـال  هَّنأـب  لـئاق : نم  و 
نإف هلاستغا ، یف  ناءوضو  هیلعف  لزنی  مل  عماج و  نمیف  یلُألا : هلاحلا  نیتلاح : یف  رظن  هلأسملا  هذـه  یف  اندـنع  هبانجلا و  نم  لاستغالا 

کلذ دعب  هارن  ّمث  .ءوضولا  بجوی  لسغلا و  بجوی  لازنإ ال  نود  نیناتخلا  ءاقتلا  َّنأ  انبهذم  َّنأ  الا  دـحاو ، ءوضو  هیلعف  لزنأ  عماج و 
امک مهفـشکی  امیف  مهفالتخا  عم  ءاطخلا  هیلا  قّرطتی  اَّمم ال  فشکلا  َّنأ  یعَّدـی  و  هنولوقی ، امیف  هلاـثمأل  هسفنل و  فشکلا  یعّدـی  هّلک 

(1) یشخی .»...  نمل  ٌهربعل  کلذ  یف  َّنأ  يرن  امک  و  هب ، اوحَّرص 

.دناد یم  فرحنم  هکلب  دناد  یمن  هعیش  ار  یبرع  نبا  اهنت  هن  هللا  همحر  نسحم  الم  دش ، رهاظ  ناگمه  رب  هک  روط  نامه  میوگ : یم 

هراشا نآ  هب  الاب  رد  هک  هللا  همحر  ضیف  نسحم  الم  مالک  رب  ار  یبرع  نبا  ریوزت  بتکم  ناجّورم  زا  یکی  خساپ  هک  تسا  بوخ  لاح 
ود نیا  زا  نیدـلا  ییحم  رب  داریا  نیا  : » دـیوگ یم  دوـش ، نـشور  ناـگمه  رب  يو  طـسوت  مدرم  يراـگنا  هداـس  اـت  مـینک  لـقن  ار  دـش 

حیرصت تاحوتف »  » رد تاّرم  تاّرک و  هب  نیدلا  ییحم  اریز  .تسا  بیجع  رایـسب  دنا ، هدوب  لوقعم  تمکح و  لهأ  دوخ  هک  راوگرزب 
مهد ماـجنا  میوـگب و  هچ  ره  درادـن ؛ دوـجو  یبـلط  اـضاقت و  نم  رد  ما ؛ هدرک  روـبع  بلط  شهاوـخ و  بتارم  زا  نم  هکنآ : رب  دراد 

(2) هنأش .»...  ّزع  تسا  دنوادخ  تساوخ 

526 ص :

ات ص 71. ص 67  هللا ، همحر  يومرا  ثّدحم  نیدلا  لالج  ریم  هناخباتک  رد  طوطخم  هخسن  هعیشلا ، هراشب  - 1
ص 371. یئابطابط ، همالع  تاراشتنا  عبط  دَّرُجم ، حور  هیشاح  - 2
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بلط و هلحرم  زا  یبرع  نـبا  هـک  دـنراد  اـعّدا  ناـشیا  هـکنیا  میوـگ : یم  یبرع ،!!! نـبا  رد  هدـش  بوذ  درف  نـیا  مـالا  زا  خـساپ  اـما  و 
! تسا دوهشم  ناوارف  وا  ياه  بلط  تساوخرد و  يو  راثآ  رد  اریز  دشاب ؛ یمن  حیحص  هدرک  روبع  تساوخرد 

هتخادرپ شیارس  هب  هداد و  رـس  نخـس  داد  شداتـسا  رتخد  قشع  بلط و  رد  هک  قاوشألا » نامجرت   » باتک رد  یبرع  نبا  هنومن : يارب 
هک دوب  یمادنا  کیراب  هدرورپزان  هرکاب  رتخد  ار  یناهفـصا ] رهاز  عاجـشوبا  نیدلا  نیکم  خیـش  خیـش =[  نیا  و  : » دـسیون یم  تسا ،
یم تریح  هب  ار  هدننک  هرظانم  دومن و  یم  داش  ار  نارضاح  تسارآ و  یم  ار  اه  نمجنا  درک ، یم  نوسفا  دیشک و  یم  دنب  هب  ار  هدید 
نآ حرـش  رد  دندوبن  شیدـنادب  رامیب و  دوز  ناوتان ، ياه  ناور  رگا  تشاد ... ، شو  یقارع  یتفارظ  یئوداج و  یمـشچ  تخادـنا ... 

تارابع هلزاغم و  مرن  نابز  اب  باتک  نیا  رد  دوخ  مظن  زا  زین  ام  سپ  متفگ ، ...  یم  نخس  تسا  هدرک  هیبعت  يو  شنیرفآ  رد  ادخ  هچ 
ار نآ  سنا  هدیـسر و  نآ  هـب  ناور  هـچنآ  هـب  میناوـت  یمن  اـه  نـیا  هـمه  اـب  میتـخیوآ  وا  ندرگب  ار  اـه  هزیوآ  نیرتـهب  یلّزغت ، كاـپ 

اریز .تسا  وا  هاگیاج  یکاپ  انعم و  تفاطل  شمیدـق و  نامیپ  وا و  هنامیرک  تبحم  روخ  رد  هک  هچنآ  هب  .میبای  تسد  تسا  هتخیگنارب 
یم رظن  رد  ار  وا  هناـخ  مزیر  یم  کـشا  میرگ و  یم  هک  يا  هناـخ  ره  رد  تسا . ...  هدوباـن  هزیـشود  تسا و  نـم  هاوـخلد  وزرآ و  وا 

(1) مروآ .»... 

هدرک روبع  بلط  ۀـلحرم  زا  هنوگچ  دراد  رتخد  کـی  هب  قشع  بلط  هک  یـسک  دـشاب و  یم  رتخد  نیا  لاـصو  بلط  يو  زارف  نیا  رد 
رد مالسلا  هیلع  شترضح  زا  هک  ینامز  میسر : یم  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  قداص  مالک  قدص  هب  هک  تساج  نیمه  يرآ ! تسا !!؟

یهت ادـخ  دای  زا  هک  دنتـسه  یئاه  لد  هک : ینعی  ِهِریغ ؛ َّبُح  ُهللا  اـهَقاذاَف  ِهللا  ِرکِذ  نِم  تَلَخ  بُوُلق  : » دـندومرف دـش ، لاؤس  قشع  دروم 
(2) دناشچب .» اه  نآ  هب  ار  يرگید  یتسود  دنوادخ  هک  دنوش 

، تسا هتشادنپ  زاین  یب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نتخانش  زا  ار  دوخ  هک  یبرع  نبا  تفگ : دیاب  سپ 

527 ص :

ات ص 87. ص 86  هنزور ، تاراشتنا  عبط  قاوشألا ، نامجرت  همجرت  - 1
ص 140. ج 1 ، ّيروادلا ، هبتکم  عبط  عئارشلا ، للع  - 2
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ینغتـسم يو  نتخانـش  زا  ار  دوخ  یبرع  نبا  هک  یناـمز  ماـما  نیارباـنب  تسا ؛ هدوب  لـئاق  هّیعون » تماـما   » هب وا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
هّیرـشع ینثا  ۀّـقح  نایعیـش  ریاس  هللا و  همحر  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  لوبق  دروم  هک  دـشاب  ینامز  ماما  نامه  تسین  مولعم  هتـسناد 

.رَّبدتف تسا ... 

تاداقتعا ۀلاسر  رخآ  رد  هللا  همحر  یناهفصا  یسلجم  رقاب  دمحم  خیش  مالـسإلا  خیـش  لیلج  ردق  یلاع  ثّدحم  ریبک  قَّقحم  همالع  و 
: دنراگن یم  دوخ 

و کلذ ، نع  هاشاح  مهبهاذـم ، مهکلاسم و  دـقتعی  وأ  هّیفوصلا ، نم  ناک  ّهنأ  هحیرـض ، هللا  رَّون  همالعلا  دـلاولاب  ّنظت  نأ  َكاـّیإ  و  »... 
هکلـسم ناک  لب  اهب ، مهلمعأ  مهملعأ و  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  رابخأ  رابخأب  هنامز  لها  سنآ  ناک  وه  کلذـک و  نوکی  فیک 

کلت نع  مهّدریف  هنم  اوشحوتسی  مهعدریف و ال  هفئاطلا ، هذه  هیلا  بِّغریل  فُّوصتلا  مسإب  یَّمـستی  هرمأ  ودب  یف  ناک  عرولا و  دهزلا و 
کلت ّنأ  هرمع  رخآ  یف  يأر  اّمل  و  هنـسحلا ، هلداجُملا  هذهب  ِّقحلا  یلإ  مهنم  ًاریثک  يده  دق  و  هعدتبملا ، لامعألا  هدسافلا و  لیواقألا 

ناک مهنم و  ءَّربت  ًاحیرص ، هللا  ءادعأ  مّهنأ  ملع  ناطیـشلا و  بازحأ  تبلغ  نایغطلا و  لالـضلا و  مالعأ  تعفر  تعاض و  دق  هحلـصملا 
(1) کلذ .»...  یف  هطوطخ  يدنع  هتقیرطب و  فرعأ  انأ  و  هلطابلا ، مهدئاقع  یف  مهرّفکی 

: دراگن یم  هللا  همحر  یسلجم  همالع  تاداقتعا  ۀلاسر  همجرت  رد  هللا  همحر  يومرا  یغاب  برع  نیسح  دیس  ثدحم  همالع  موحرم  و 

بهذـم و درک  یم  داقتعا  و  تسا ، هدوب  هّیفوص  زا  وا  هکنیا  نم  همالع  راوگرزب و  ردـپ  هرابرد  ینک  نامگ  هکنیا  زا  نک  رذـح  و  »... 
لها نیرت  سونأم  دوب  راوگرزب  نآ  هکنآ  لاح  دوش و  یم  نیا  هنوگچ  و  نیا ، زا  تسا  هدوب  رود  اـشاح ، ّمث  اـشاح  ار ، ناـشیا  ۀـقیرط 

رما لّوا  رد  .دوب و  عرو  دـهز و  ياههار  هکلب  و  ثیداحا ، نآ  هب  دوب  نامز  لـها  لـمعا  ملعا و  و  تیب ، لـها  ثیداـحا  هب  دوخ  ناـمز 
هدیمان دوخ 

528 ص :

ات ص 44. ص 43  ونهکل ، هنطلسلا  تیب  عبط  هّیداقتعا ، هب  روهشم  هّیلَیل  - 1
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زا دنکب  یهن  ار  اهنآ  هکلب  هک  دنیایب  وا  دزنب  دننکب و  تبغر  وا  رب  هللا  مهنعل  هّیفوص  تعامج  هکنیا  تهج  زا  ندوب  یفوص  هب  دـش  یم 
هارب درک  تیاده  ریبدت  نیمه  هب  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  یتسرد  هب  و  تشز ، ياه  تعدب  نیا  زا  دساک و  دـساف و  لامعا  لاوقا و  نیا 
هبلغ دش و  دنلب  ناطیش  بزح  نایغط و  تلالـض و  ياه  ملع  دش و  عیاض  تحلـصم  نیا  هک  دوخ  رمع  رخآ  رد  دید  هک  ینامز  ّقح و 

دنوادـخ نمـشد  اهنآ  هک  تسناد  .تفای و  دـنهاوخن  تیادـه  نیا  زا  دـعب  ناشیا  هک  هتاجرد  هللا  یلعا  راوگرزب  نآ  درک  نیقی  درک و 
تاداقتعا رد  داد  یم  اهنآ  هب  رفک  تبـسن  درک و  یم  ریفکت  ار  اهنآ  هشیمه  دوب  و  درک ، يّربت  اهنآ  زا  تهادب  تحارـص و  هب  دـنملاع 

راوگرزب نآ  ياه  ّطخ  نآلا  نم  دزن  رد  ار و  دوخ  همالع  ردپ  بهذم  هقیرط و  منادیم  نم  و  نید ، عورف  نید و  لوصا  رد  اهنآ  ۀـلطاب 
(1) تسا .»...  دوجوم  ار  اهنآ  تداقتعا  ندرک  لطاب  ار و  هیفوص  وا  نتسناد  رفاک  یصوصخ  رد 

: دسیون یم  نیمّهوتم  زا  یضعب  معز  فالخرب  هللا  همحر  یسلجم  یقت  دمحم  همالع  و 

(2) رهاظ .»...  بسحب  تسا  ّتنس  لها  ياملع  ياسؤر  زا  هک  نآ  اب  یبرع ...  نیدلا  ییحم  خیش  و  »... 

.تسا راکشآ  یبرع  نبا  بهذم  رد  ناشیا  كرابم  رظن  یبوخ  هب  هللا  همحر  لّوا  یسلجم  همالع  موحرم  مالک  نیا  زا  و  میوگ : یم 

: دسیون یم  هللا  همحر  يزیربت  بوذجم  اضردَّمحم  نیدلا  فرش  ریبخ  ثّدحم  و 

زاتمی هب  يذلا  مهفلا  همعن  و  هئالب ، نم  همالـسلا  همعن  رکـشی  و  یلاعت ، هتمحر  یف  عمطلاب  هّمألا  هطبـض  هتفرعمب و  مامتهالا  دیزمل  »... 
(3) موّشلا .» یبرعلا  نبا  لثمل  عباتلا  دحلملا  نع  موصعملاب  کّسمتملا  دّحوتملا 

529 ص :

ات ص 50. ص 49  يریقح ، یشورفباتک  عبط  هّینیدلا ، دئاقعلا  یف  هعیرشلا  کلاسم  - 1
ص 523. ج 3 ، نایلیعامسا ، هسّسؤم  عبط  ینارقبحاص ، عماول  - 2

ص 251. ج 1 ، ثیدحلا ، راد  عبط  يدُهلا ، هَّمئأ  هعیشل  ایادهلا  - 3
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: دراگن یم  دش -  رکذ  الاب  رد  شمالک  هک  هللا  همحر  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  نوچمه  هللا -  همحر  يزیربت  بوذجم  موحرم  زین  و 

مامإ ینفّرعی  نأ  هللا  لأسأ  مل  ّینإ  اـهیف : ًاـضیأ  لاـق  .اـهب  ضری  ملف  هماـمإلا  لوبق  یف  ّریخ  ّهنأ  هتاـحوتف : یف  یبرعلا  نبا  رکذ  دـق  و  »... 
(1) ینفّرعل .» هتلأس  تنک  ول  ینامز و 

نآ هب  وا  سپ  تماـما  ندوـمن  لوـبق  رد  تسا  هدـش  ّریخم  وا  اـنامه  هک : تسا  هدرک  رکذ  شتاـحوتف  رد  یبرع  نبا  هک  یتـسرد  هـب  و 
نم هب  ار  نم  ناـمز  ماـما  هک  ادـخ  زا  منک  یمن  تساوـخرد  نم  اـنامه  تسا : هتفگ  تاـحوتف  رد  نینچمه  و  تسا !!! هدادـن  تیاـضر 

.دناسانش یم  نم  هب  ار  منامز  ماما  هک  یتسرد  هب  مدرک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  رگا  و  دناسانشب !!

یلَع ِهللا  ِهَّجُح  نِم  ُولَخت  َضرألا ال  َّنَأ  : » هک دشاب  هدینـشن  ار  ثیدـح  نیا  هک  دوشب  ادـیپ  یناملـسم  چـیه  منک  یمن  نامگ  میوگ : یم 
.دیجنسب رتاوتم  ثیدح  نیا  اب  ار  شمالک  سپ  ًهَِّیلِهاج » ًهَتیم  َتام  ِهنامَز  َماِما  فِرعَی  َمل  َتام َو  نَم  َو  ِهَمایِقلا ، ِموَی  یِلا  ِهِقلَخ 

: دسیون یم  هللا  همحر  یّمق  رهاط  دمحم  الم  همالع  و 

لهأ همـصعب  نیدلا  ییحم  لوق  لیق : نإف  ناملـس ...  همـصع  یلع  ثیدحلا  اذـهب  هلبانحلا  ءاملع  نم  تاحوتفلا  بحاص  لدتـسا  و  »... 
ال همـصعلا ، بوجوب  لوقلا  وه  ًاّیمامإ  ناسنإلا  نوک  یلع  ُّلدـی  يذَّلا  لب  تمّهوت ، امک  سیل  رمألا  انُلق : ًاّیمامإ ؟ هنوک  یلع  لیلد  تیبلا 

(2) همصعلا .»...  دوجوب 

هدـش رکذ  نیعبرا  باتک  رد  هک  یثیدـح  ثیدـح =[  نیا  رب  تسا  هدرک  لالدتـسا  تسا  ناـیلبنح  ياـملع  زا  هک  تاـحوتف  بحاـص  و 
رب تسا  یلیلد  تیب  لها  تمصع  هب  یبرع  نبا  مالک  دوش : هتفگ  رگا  سپ  ناملس ...  بانج  ندوب  موصعم  رب  تسا ]

530 ص :

ص 63. ج 2 ، ثیدحلا ، راد  عبط  يدهلا ، هّمئأ  هعیشل  ایادهلا  - 1
ات ص 234. ص 233  قّقحم ، عبط  نیعبرألا ، باتک  - 2

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 565 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_530_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12964/AKS BARNAMEH/#content_note_530_2
http://www.ghaemiyeh.com
www.ebnearabi.com


تـسا ناسنا  ندوب  هعیـش  رب  لیلد  هک  يزیچ  نآ  هکلب  دـشاب ، یمن  دـیا  هدرک  مّهوت  امـش  هک  هنوگنیا  رما  میئوگ : یم  وا !! ندوب  هعیش 
[. تسا حضاو  شقرف  هک   ] تمصع دوجو  هب  لوق  هن  تسا ، تمصع  بوجو  هب  لوق 

: دسیون یم  يرئازج  يوسوم  هللا  تمعن  دّیس  ریبخ  ثّدحم  همالع  و 

یلع اّربکت  اعّفرت و  مدأ  دوجـس  نع  یبأ  ام  ّهنـأل  نیّدـحوملا  سیئر  سیلبإ  یّمـسی  ناـکف  یبرع ، نبا  مهنید  ییحم  مهخیـش و  اـمأ  «و 
بهاذـم یلع  الا  قبطنت  یتلا ال  مهلاوقأ  نم  هیفاو  هلمج  انرکذ  دـق  و  یلاعت ...  هللا  الا  دجـسی  ّهنأ ال  هدـصقم  ناک  لب  هیهلإلا  هرـضحلا 

(1) نوبلقنی .» بلقنم  ّيأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  ثیدحلا و  بیذهت  حرش  تادّلجم  یف  هرفکلا  هقدانزلا و 

وا معز  هب  هکنآ  تهج  هب  هدـیمان  ناتـسرپاتکی  سیئر  ار  سیلبا  ًاّرمتـسم  سپ  یبرع ، نبا  ناـشنید  هدـننک  هدـنز  هیفوص و  خیـش  اـما  و 
نیا لمع  نیا  زا  وا  ضرغ  دـصق و  هکلب  درکن  ابا  لاعتم  يادـخ  لـباقم  رد  رُّبکت  ینیب و  گرزب  دوخ  تهج  هب  مدآ  هدجـس  زا  سیلبا 

بهذـم رب  زج  هب  هک  ناشیا  نانخـس  زا  یفاو  ردـق  هب  ام  هک  یتسرد  هب  و  لاعتم ... !!! يادـخ  يارب  رگم  دـنک  یمن  هدجـس  وا  هک  دوب 
رکذ ار  ماکحألا ] بیذهت  حرـش  یف  مارملا  هیاغ  ثیدحلا =[  بیذهت  حرـش  ياهدلج  رد  ار  درادن  تقباطم  نارفاک  اه و  قیدنز  ياه 

.نوبلقنی ٍبلقنم  ّيأ  نیذَّلا  ملعیس  و  میا ، هدرک 

: دراگن یم  هللا  همحر  يرئازج  ثّدحم  زین  و 

مدآ و ینب  نم  جرف  ناک  لیلحتب  ملاعلا و  مدـقب  لوقی  ناک  ّهنأ  هنع  یکبـسلا  مالّـسلا و  دـبع  نبا  يرزجلا و  لـقن  و  یبرعلا : نبا  رفک  »
(2) حیرص .» رفک  وه  اّمم  کلذ  لاثمأ 

531 ص :

ص 150. ج 2 ، ّیبرعلا ، خیراتلا  هسّسؤم  عبط  راربألا ، ضایر  - 1
ص 438. هّیملاعلا ، هسّسؤم  عبط  عیبرلا ، رهز  - 2
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: دسیون یم  هللا  همحر  يرئازج  ثّدحم  زین  و 

باتکلا ّفلؤم  لوقی  نیدّحوملا ...  دّیس  سیلبإ  ّنأ  هتاحوتف  یف  رکذ  و  یبرع ، نب  نیّدلا  یحم  هّیفوّصلا  ءاملع  مظاعأ  نم  ّنأ  ملعا  «و 
(1) هنع .» لقن  ام  هبتک و  یلع  نوجرعی  هیلإ و  مهدئاقع  رثکأ  یف  نودنتسی  مهخیاشم و  مظعأ  نم  قیدنّزلا  اذه  ّنإ  هنع : یفع 

!!! دنک یم  دای  ناتسرپاتکی  ياقآ  ناونع  هب  سیلبا  زا  شتاحوتف  رد  ومه  و  دشاب ، یم  یبرع  نبا  هّیفوص  ياملع  ناگرزب  زا  هک  نادب  و 
نیرتـگرزب زا  یبرع ] نبا  قیدـنز =[  نیا  دـیوگ : یم  هللا ] همحر  يرئازج  هللا  تمعن  دّیـس  همـالع  هنع =[  یفع  باـتک  نـیا  فـّلؤم  ... 

.دننک یم  دامتعا  شتالوقنم  وا و  بتک  رب  هدرک و  دانتسا  وا  هب  ناشدئاقع  رتشیب  رد  تسا و  هّیفوص  خیاشم 

: هک دراگن  یم  ابیز  هچ  هللا  همحر  تاّنجلا  تاضور  بحاص  و 

بقلب نیِّیّلع  یف  هماقم  هللا  یلعأ  مرتحملا  موحرملا  دـلاولا  اـنالوم  هنع  ّربع  نیدـلا و  تیممب  نیرخأـتملا  اـنئافرع  خـیاشم  ضعب  هاّمـس  »
(2) نیدلا .» یح  ام  وه  بقّللا  کلذ  نم  نسحأ 

: هللا همحر  یلیبدرا  سَّدقم  هب  فورعم  یلیبدرا  دمحا  الم  ربیخ  هیقف  همالع 

هدینارذگ ناشیا  زا  ار  هقدنز  رفک و  یشاک  قازرلادبع  یفسن و  زیزع  خیش  یبرع و  نیدلا  ییحم  لثم  هیداّحتا  نیرخأتم  زا  یـضعب  «و 
(3) ًاریبک .» ًاّولع  نودحلملا  لوقی  اّمع  هللا  یلاعت  تسادخ ؛ يدوجوم  ره  هک  دنا  هتفگ  دنا و  هدش  لیاق  دوجو  تدحو  هب 

: هللا همحر  يدورهاش  يزامن  یلع  خیش  همالع 

.نیدلا تیمم  هقیقحلا  یف  وه  يذَّلا  هّیفوصلا  رابک  نم  یبرعلا  نیدلا  یحم  »

532 ص :

ات 505. ص 504  هّیملاعلا ، هیّسؤم  عبط  عیبرلا ، رهز  - 1
ج تاّنجلا ، تاضور  زا  لقن  هب   ) ص 545 نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  عبط  یمالسا ، نافرع  ۀتـسجرب  ةرهچ  یبرع  نبا  نیدلا  ییحم  - 2

(. ات ص 60 ص 51  ، 8
ص 752. ج 2 ، نایراصنا ، تاراشتنا  عبط  هعیشلا ، هقیدح  - 3
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هدرک لقن  یـسلجم  ۀـمالع  هایحلا  نیع  باتک  رد  هّیکملا ...  تاحوتفلا  و  مکحلا ، صوصف  لثم  هبتک  نم  هحـضاو  هفیجارأ  هلمجلاب  و 
متفر و جارعم  هک : دـیوگ  یم  و  دـننیب ...  یم  كوخ  تروص  هب  ار  نایـضفار  هک  دنتـسه  هللا  ءایلوا  زا  یعمج  هتفگ : نیدـلا  یحم  هک 
رد هک  دوب  نوچ  متفگ : یلع  هب  متـشگرب  نوچ  مدید ، شرع  رد  ار  رکبوبا  و  مدید ، رمع  نامثع و  رکبوبا و  زا  رت  تسپ  ار  یلع  هبترم 

تئـش نإ  .مور و  یم  شرع  هب  راب  هد  یبش  تفگ : یم  درک و  یم  بیغ  ملع  يوعد  و  مرتهب ؟ اـهنآ  زا  نم  هک  يدرک  یم  يوعد  اـیند 
(1) فّوصت .»» هفسلف و  خیرات   » انباتک یلإ  عجراف  کلذ  نم  دیزأ 

: دیوگ یم  هللا  همحر  یلماع  ّرح  خیش  ریبک  همالع  موحرم 

(2) انیفلاخم .»...  ءاملع  نم  یبرع  نب  نیدلا  ییحم  خیشلا  »... 

: هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  یمالسا  بالقنا  دیقف  ریبک و  ربهر  دومرف  فارتعا  نینچ  و  هیقاحلا : نیا  ماتخ  نسح  اّما  و 

 ]= تاحوتف زا  هن  تشاد ، مزاب  تسود  يوس  هب  رفـس  زا  شـضرع  لوط و  اب  يزاریـش ] ياردـص  الم  روهـشم  باتک  هعبرا =[  رافـسا  »
ونـشب اونیب  ریپ  نیا  زا  سپ  داد ...  تسد  یتمکح  یبرع ] نبا  رگید  باتک   ] مکحلا صوصف  زا  هن  لـصاح و  یحتف  یبرع ] نبا  فیلأـت 

يوجتسج رد  نکم و  هدنسب  تسا  سیلبا  گرزب  ماد  هک  تاحالطصا  نیا  هب  تسا ؛ هدش  مخ  نآ  ریز  دراد و  شود  هب  ار  راب  نیا  هک 
(3) شاب .» الع  َّلج و  وا 

533 ص :

ص 500 و ص 502. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  كردتسم  - 1
ح 216. ص 258 ، ج 5 ، یملعا ، هسّسؤم  عبط  تازجعملا ، صوصنلاب و  هادهلا  تابثإ  - 2

ص 165. ج 20 ، رون ، ۀفیحص  - 3
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لّمأت لباق  هتکن  ود  موس : هیقاحلا 

: لوا ۀتکن 

هتـشون رگید » یهاگن  زا  یبرع  نبا   » باـتک رب  هک  يا  هّیظیرفت  زا  یـشخب  رد  يداـمادریم  مولعلا  رحب  دومحم  دّیـس  هللا  تیآ  ترـضح 
: دنا هدرک  هراشا  یبلاج  ۀتکن  هب  تسا 

مهیلع دّـمحم  لآ  دـمحم و  تماما  تیالو و  ینعی  لزنأ » ام   » هیلع هّیباّهو ، لثم  دوهی و  لماع  هّیفوص ، هورگ  هک  یکرادـم  زا  یکی  ... 
.تسا یناطیش  قیرط  نیا  غیلبت  رد  دوهی  لاّمع  نیقرشتسم و  شالت  دننک ، یم  راک  مالسلا 

هناگی ناملس »  » راکنا هب  فّوصت ، جیوزت  نمض  رد  دوش و  یم  جاّلح »  » زوسلد رامعتـسا ، لماع  نوینیـسام »  » هک تسین  یتفگـش  ياج 
.دزادرپ یم  تماما  تیالو و  عفادم 

فّوصت و سیسأت  رد  ار  دوهی  لاّمع  ناهنپ  تسد  دننک و  مادقا  عوضوم  نیا  یـسرّرب  يارب  منک ، یم  هیـصوت  زوسلد  نیقّقحم  هب  هدنب 
هللا یلـص  لوسر  ترتع  هللا و  باتک  هار  نامه  هک  ّقح  هار  زا  هورگ  نیا  تاغیلبت  اب  ام  زیزع  ناناوج  ات  دـنزاس ، راکـشآ  نآ  راثآ  رـشن 

.دنوشن ادج  رود و  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و 

ربتعم صوصن  فالخ  رب  یبرع  نبا  دیناوخ ، یم  دیراد ، ور  شیپ  هک  یباتک  رد 

535 ص :
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باتک قبط  یبرع  نبا  راتفگ  نیا  تسا و  هدومن  یفّرعم  حبذ  ار  قاحسا  ترـضح  دنناد ، یم  حیبذ  ار  لیعامـسا  ترـضح  هک  یمالـسا 
اجنیا رد  تسا ، فرحنم  تماما  تیالو و  ینعی  نآ ، طرـش  یعقاو و  دیحوت  رد  هک  نیا  رب  هفاضا  یبرع  نبا  دشاب ، یم  فَّرحم  تاروت 

.تسا هتشادرب  لیعامسا  لآ  اب  دوهی  لثم  ار  تفلاخم  مَلَع  هدومن و  راکشآ  هدش  فیرحت  تاروت  زا  ار  دوخ  يوریپ 

تخانش اب  دننک و  هاگن  يرتشیب  ّربدت  اب  ار   (1) ِهِعِضاوَم )...  نَع  َِملَکلا  َنُوفِّرَُحی  هفیرش ... (  هیآ  نآرق ، ناوریپ  نامیا و  لها  دراد ، اج 
.دنیوگب میظعلا » یلعلا  هللا  قدص   » راب نارازه  تاملک ، فّرحم  قادصم 

لآ اب  دوهی  هک  دنناد  یم  دنراد ، یئانشآ  تسا  دوهی  ّمذ  رگنایب  هک  یتایآ  اب  رتمهم  دناسانـش و  یم  ار  دوهی  ياهلکتورپ »  » هک یناسک 
بتکم ناراوگرزب  نیا  ینارون  بتکم  ربارب  رد  تداسح  ینمـشد و  نیعمجأ  مهیلع  هللا  تاولـص  دمحم  لآ  دّـمحم و  ینعی  لیعامـسا 

: دیامن یم  تیوقت  ار  هّیفوص  یناطیش  بزح  هلمج  زا  هلطاب  بازحا  دنک  یم  یشارت 

(2) ِِهلضَف )...  نِم  ُهللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسحَی  مَأ  )

نوگنرـس ار  فّوصت  ياه  تب  زا  یکی  هتخادرپ و  هورگ  نیا  هلباقم  هب  اسر ، یتارابع  اب  یقطنم و  روطب  تسامـش  تسد  رد  هک  یباتک 
 ... تسا هتخاس 

ق _. مارحلا 1436 ه مّرحم   30 هسّدقم -  مق  يدامادریم  مولعلا  رحب  دومحم  دّیس  هئابآ  یلع  ّيدهملا و  یلع  مالسلا 

نایدوهی تافیرحت  نیا  هّتبلا  هک  تسا  هدـش  یفّرعم  قاحـسا  ترـضح  حـیبذ  ات 5  هیآ 2  باب 22 ، نیوکت ، رفـس  تاروت ، باـتک  رد 
شرّهطم كاپ و  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  هک  لیعامـسا -  لآ  اب  هلباقم  يارب  نانآ  اریز  تسا ؛

.دندومن فیرحت  ار  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  يالاو  تبقنم  نیا  دنشاب -  یم  مالسلا  مهیلع 

536 ص :

هیآ 46. (، 4  ) ءاسن هروس  - 1

هیآ 54. (، 4  ) ءاسن هروس  - 2
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: تسا حرطم  ّمهم  لاؤس  نیا  نونکا 

ار یمالـسا  ربـتعم  صوصن  همه  یبرع  نبا  مالـسلا ، هیلع  لیعامـسا  ترـضح  ندوب  حـیبذ  رد  یمالـسا  دّدـعتم  صوصن  دوجو  اـب  ارچ 
!!؟ دنک یم  یفّرعم  قاحسا  ار  حیبذ  ربتعم ، صوصن  فالخرب  هدش ، فیرحت  تاروت  زا  تیامح  اب  دریگ و  یم  هدیدان 

یم نخس  یمالـسا  ربتعم  صوصن  فالخ  رب  دوهی ، ۀفیاط  یـشوخلد  يارب  ارچ  هدوبن  رومأم  رگا  تسا !؟ هدوب  یهورگ  رومأم  يو  ایآ 
!؟ دیوگ

!!؟ تسا هدوب  عالّطا  یب  لیعامسا  لآ  هب  تبسن  دوهی  ینمشد  يزوت و  هنیک  زا  یبرع  نبا  ایآ 

يو لاـثم  ناونع  هب  دـنک ، یم  راـکنا  ار  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  لآ  بقاـنم  يو  هک  دوـش  یم  هدـهاشم  تاّرک  هب  یبرع  نبا  راـثآ  رد 
ار دنا -  هدرک  لقن  یّنـس  هعیـش و  رتاوتم  روط  هب  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  نأش  رد  هک  نیلقث - »  » ثیدـح

: دیوگ یم  دنک و  یم  فیرحت 

اج هب  ار  يزیچ  امـش  نایم  رد  نم  دومرف : دـناوخ و  هبطخ  عادولا ] هجح  رد   ] تافرع يارحـص  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
(1) ...تسادخ .  باتک  نآ  دیوش و  یمن  هارمگ  زگره  دیئوج  کّسمت  نآ  هب  رگا  هک  مداهن 

.دنک یم  فذح  ثیدح  زا  ار  مالسلا -  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  ینعی  مالسلا -  هیلع  لیعامسا  لآ  یتحار  هب  يو 

ربمایپ ثیدح  زا  ار  مالسلا -  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  ناشراوگرزب -  ردام  مالـسلا و  اهیلع  هرهاط  ۀقیدص  ترـضح  مان  يو  نینچمه 
.دیامن (2) یم  فذح  دنک -  یم  یفرعم  ار  ناهج  رترب  نانز  هک  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

رب ّطلـسم  نامکاح  هب  ار  تسا  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  لآ  نأش  رد  هک  رمألا » یلوأ   » شتاحوتف رد  يدّدـعتم  عضاوم  رد  يو  نینچمه 
.دنک (3) یم  ریسفت  مدرم 

537 ص :

ص 213. ج 10 ، يدلج ،)  14  ) هیکم تاحوتف  - 1
ص 583. ص 261 و ج 13 ، ج 12 ، هّیکم ، تاحوتف  - 2

.دش نایب  لماک  تروص  هب  نیشیپ  ياه  شخب  رد  شثحبم  - 3
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ار یّصن  چیه  دومن و  تافو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ : یم  شـصوصف  رد  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  لآ  اب  هلباقم  يارب  و 
.تشاذگن (1) ياج  رب  دوخ  زا  دعب  ینیشناج  رب 

!!؟ دنک یم  مالسلا  هیلع  لیعامسا  لآ  اب  يا  هلماعم  نینچنیا  یبرع  نبا  ارچ 

!!؟ دنک یضار  ار  یناسک  هچ  هتساوخ  یم  شراک  نیا  اب  وا 

: مّود ۀتکن 

: دیوگ یم  باب 366  رد  شتاحوتف  باتک  رد  یبرع  نبا 

جراخ هک  مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف نادنزرف  زا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترتع  زا  تسا  يا  هفیلخ  ار  لاعتم  دـنوادخ 
هیبش قلَخ  رد  .دـننک  یم  تعیب  يو  اب  ماقم  نکر و  نیب  .تسا  مالـسلا ] اهیلع   ] یلع نب  نسح  شّدـج  تسا و  ربمایپ  ماـنمه  دوش ، یم 

 ... . تسوا زا  رت  نیئاپ  قلُخ  رد  یلو  ربمایپ 

: دیوگ یم  همادا  رد 

شتموکح روهظ و  زا  سپ   (2) دنتسه ، نایفوک  يو  هلیسو  هب  مدرم  نیرت  تخبشوخ 

538 ص :

ص 409. ممهلا ، دّمم  - 1
هللا لجع  يدـهملا  مامإلا  باهذ  ّنإ  دـنیامرف ... : یم  ص 29 » بّصعتم ، یّنـس  یبرع  نبا   » رد یلماع  یـضترم  رفعج  دّیـس  همـالع  - 2

هیاور دّرجم  وه  اّمنإ  و  هعیـشلا ، تاداقتعا  نم  سیل  دالبلا ، رئاس  یلا  هشویج  لاسرإ  و  هروهظ ، دـعب  هفوکلا  یلا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
هجرف یلاعت  هللا  لّجع  يدهم  ماما  نتفر  انامه  ًاضیأ ؛...  هنسلا  لهأ  بتک  یف  تدرو  دق  اّهنأ  امک  تایاورلا ، رئاسک  مهبتک ، یف  تدرو 
دّرجم طقف  هکلب  تسین ، هعیش  تاداقتعا  زا  اهرهش ، رگید  يوس  هب  ینایهاپـس  نداتـسرف  و  ناشروهظ ، زا  دعب  هفوک  يوس  هب  فیرـشلا 

هدش دراو  مه  ّتنس  لها  بتک  رد  نینچمه  هک  هنوگنامه  تایاور ، رگید  دننام  تسا ، هدش  تیاور  هعیـش  بتک  رد  هک  تسا  یتیاور 
ص 173 و ص 214 و ص 300و ص 399 ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  ص 10 ؛ ج 6 ، دعس ، نبال  يربکلا  تاقبطلا  هب : دینک  هعجارم   ) تسا

یبرع نبا  هیف  رکذ  يذـلا  باـبلا  سفن  نإ  دـنیامرف ... : یم  ص 33 » بّصعتم ، یّنـس  یبرع  نبا   » رد ناـشیا  نـینچمه  و  ص 394 .) و 
و یـسیع ...  فلخ  یلـصی  يذلا  وه  يدهملا  ّنأ  لثم ... ؛ مهثیداحأ ، و  هعیـشلا ، هدیقع  فلاخت  رومأ  یلع  لمتـشا  دق  تارقفلا ، کلت 
هک يروـما  رب  لمتـشم  هک  یتـسرد  هب  تسا ، هدرک  رکذ  نآ  رد  ار  اـهزارف  نیا  یبرع  نبا  هـک  یباـب  نـیمه  رد  اـنامه  کـلذ ؛...  ریغ 

میرم نب  یسیع  رس  تشپ  هک  تسا  یسک  نامه  يدهم  انامه  دیوگ : یم  هکنیا  لثم  هعیـش ، ثیداحا  هعیـش و  ةدیقع  اب  دراد  تفلاخم 
: ... دیوگ یم  ص 327 » ج 3 ، هیکم ، تاـحوتف   » رد یبرع  نبا  هک  هنوگناـمه  میوگ : یم  دراوـم ...  نیا  زا  ریغ  و  دـناوخ !! یم  زاـمن 
رطقی هراسی  نع  کلم  هنیمی و  نع  کلم  نیکلم  یلع  ائکتم  نیتدورهم  نیب  قشمد  یقرشب  ءاضیبلا  هرانملاب  میرم  نبا  یسیع  هیلع  لزنی 

سانلاب یلـصیف  مدقتیف  هماقم  نم  مامإلا  هل  یحنتیف  رـصعلا  هالـص  یف  سانلا  سامید و  نم  جرخ  امنأک  ردحتی  نامجلا  لثم  ءام  هسأر 
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نیا و  ارهطم ...  ارهاط  هیلا  يدهملا  هللا  ضبقی  ریزنخلا و  لتقی  بیلصلا و  رسکی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هنـسب  سانلا  مؤی 
.تسا ناشیا  ةرتاوتم  ثیداحا  هعیش و  ياملع  یمامت  رظن  فلاخم  ًاعطق 
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ار نوگانوگ  بهاذم  دناوخ و  یم  ادخ  يوس  هب  ریـشمش  اب  ار  مدرم  دراد و  یم  رب  ار  هیزج  دنک  یم  یگدنز  لاس  هن  ای  تفه  ای  جـنپ 
وا دننیب  یم  هک  یماگنه  .دنداهتجا  لها  نادـّلقم  شنانمـشد  .دـنام  یمن  یقاب  مالـسا  صلاخ  نید  زج  دزادـنا و  یم  رب  نیمز  يور  زا 

.دنیامن یم  شتعاطا  شریـشمش  زا  سرت  تهج  هب  رابجا  هارکا و  هب  سپ  دـنک  یم  مکح  دـنا ، هتفگ  ناشنایاوشیپ  هک  هچنآ  فالخرب 
فیرعت هب  دوهـش و  فشک و  هار  زا  ار  يو  قئاقح  لها  نافراع  دندرگ و  یم  داش  يو  دوجو  هب  ناشّـصاوخ  زا  شیب  ناناملـسم  ۀـماع 

(1) دنباتش . ...  یم  شا  يرای  هب  دنریذپ و  یم  ار  شتوعد  سانشادخ  نامدرم  دنیامن و  یم  شتعیب  دنسانش و  یم  یهلا 

یم هجیتن  نینچ  نیا  سپس  دروآ و  یم  باب  نیا  رد  ار  یبرع  نبا  نانخـس  زا  یـشخب  دوخ ، نیعبرألا »  » باتک رد  یئاهب  خیـش  موحرم 
.تسا (2) هعیش  يو  هک  دریگ 

.دنک (3) یم  یفّرعم  هعیش  ار  يو  باب  نیا  رد  یبرع  نبا  نانخس  هب  هراشا  اب  یفاک » لوصا  حرش   » باتک رد  زین  اردصالم 

[. مالسلا امهیلع   ] یلع نب  نیسحلا  هّدج  دندروآ : یم  هنوگ  نیا  ار  یبرع  نبا  ترابع  ود ، ره 

بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  هّدج  و  تسا : هدـمآ  هنوگ  نیا  تاحوتف  یپاچ  ياه  هخـسن  مامت  رد  هک  تسا  یلاح  رد  ود  نیا  نخس 
[ مالسلا اهیلع  ]

یبأ نب  یلع  نب  نسحلا  هّدـج   » نخـس نیا  متـشه  متفه و  نرق  ربتعم  یّطخ  ياه  هخـسن  .تسا و  ّتنـس  لها  اـب  قفاوم  نخـس  نیا  هک 
.دنک (4) یم  دییأت  ار  مالسلا »] مهیلع   ] بلاط

539 ص :

ص 327. ج 3 ، هّیکم ، تاحوتف  - 1
.221 ص 220 -  نیعبرا ، - 2

.دعب هب  ص 559  ج 1 ، یفاک ، لوصا  حرش  - 3
: دیوگ یم  عّیشت  لها  هاگدید  قبط  لوا  ۀخسن  رد  دوب ، هتشون  هخسن  ود  ار  تاحوتف  یبرع  نبا  دش ، رکذ  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  هّتبلا  - 4

نآ ّتنس  لها  ۀّماع  هاگدید  قبط  دزادرپ ، یم  نآ  حیحصت  هب  هک  شتاحوتف  مود  ۀخـسن  رد  اما  مالـسلا ] هیلع   ] یلع نب  نیـسحلا  هّدج 
ۀخسن بلاطم  شتاحوتف ، مود  ۀخسن  نتشون  اب  يو  مالسلا ] هیلع   ] بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  هّدج  دیوگ : یم  دهد و  یم  رییغت  ار 

هیلع ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  نادنزرف  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  یبرع  نبا  میئوگب : رگا  یّتح  میوگ : یم  .دـنک  یم  خـسن  ار  لّوا 
یف ردلا  دـقع   » باتک رد  یعفاش  یـسدقم  فسوی  خیـش  هک  روط  نامه  تسین ، يو  عّیـشت  رب  لیلد  مه  نیا  دـنا ؛ هتـسناد  یم  مالـسلا 
یم تیاور  هفیذح  زا  ح 51 » ح 32 و ص 95 ، ص 82 ، ندرألا ،-  رانملا -  هبتکم  عبط  مالـسلا ، هیلع  يدـهملا  وه  رظتنملا و  رابخأ 
نآ ادـخ  هک  یتسرد  هب  زور  کی  رگم  ایند  زا  دـشابن  یقاب  رگا  دـندومرف : يا  هبطخ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـنک 

یسراف ناملس  سپ  تسا ؛ نم  مسا  مه  وا  مسا  هک  نم ، نادنزرف  زا  يدرم  نآ  رد  دوش  ثوعبم  هک  ینامز  ات  دنک  یم  ینالوط  ار  زور 
هب شتسد  اب  و  تسه ، مدنزرف  نیا  زا  وا  دندومرف : ترـضح  تنادنزرف ؟ زا  کی  مادک  زا  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : داتـسیا و  هللا  همحر 

ّتنس لها  زا  تسین و  هعیش  هب  ّصتخم  رظن  نیا  دوش  یم  تباث  میدرک  لقن  ار  نآ  هک  تیاور  نیاربانب  سپ  دز ؛» مالـسلا  هیلع  نیـسح 
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.دراد لئاق  زین 
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دناوت یمن  زگره  ترضح ، نآ  ياه  یگژیو  نایب  نامزلا و  رخآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  جورخ  ةرابرد  یبرع  نبا  نانخس  اما 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يدّدعتم  تایاور  زین  ّتنس  لها  لّوا  زارط  نادنمشناد  ناثّدحم و  اریز  دشاب ؛ يو  عّیـشت  رب  لیلد 

تایاور نیا  ّتنـس  لها  ۀّتـس  حاحـص  بتک  رد  دنا و  هدومن  حرطم  نامزلا  رخآ  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  باب  رد  ملس 
نبا و  دـنا -  هدومن  فینـصت  فیلأت و  ّتیودـهم  ثیداحا  عمج  رد  یئاه  باتک  ّتنـس  لـها  ياـملع  زا  ضعب  یتح  و  تسا -  ناوارف 
رفن اهدص  سپ  تسا ، هعیش  یبرع  نبا  میئوگب  رگا  نیاربانب  تسا ، هتفگ  نخس  باب ، نیا  رد  ّتنس  لها  ثیداحا  هب  هجوت  اب  زین  یبرع 

(1) مینادب !! هعیش  دشاب  زین  ار  دنا -  هدرک  رکذ  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ثیداحا  هک  تنس -  لها  ياملع  زا 

540 ص :

دعب ص 47  عبط 1993 م ،) یطمابـص -  نیدلا  ماصع  قیقحت   ) رـصم عبط  محالملا ، نتفلا و  یف  هیاهنلا  رد  ریثک  نبا  لاثم  روط  هب  - 1
همطاف هیرذ  نم  تیبلا  لهأ  نم  نوکی  هنأ  سابعلا و  ینب  هلود  دعب  نوکی  يدهملا  نأ  یلع  هلالد  هیف  و  دیوگ ... : یم  یثیدـح  رکذ  زا 

یم يدهم  انامه  هکنیا  رب  تسا  یتلالد  ثیدح  نیا  رد  و  نیسحلا ؛...  نسحلا و  دلو  نم  مث  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  تنب 
نادنزرف زا  سپس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  همطاف  هّیرذ  زا  تیب و  لها  زا  وا  انامه  ساّبع و  ینب  تلود  زا  دعب  دشاب 

ریثک نبا  زا  ص 59  ج 1 ، يدـهملا ، رابخأ  یف  يدرولا  فرعلا  باتک  رد  یطویـس  ار  بلطم  نیمه  زین  .دـشاب و  یم  نیـسح  نسح و 
رصع رد  هلبانح  خیـش  يراهبرب  ( 1 دـنا : هدرک  ّتیودـهم  ثیداحا  رتاوت  هب  حیرـصت  هک  تنـس  لها  ياملع  زا  یخرب   * .دـنک یم  لقن 

نب دمحم  ( 2 ص 28 . رظتنملا ، يدهملا  رکنأ  نم  یلع  رثألاب  جاجتحالا  رد  يرجبوت  دومح  خیـش  دـینک : هعجارم  329 ه )_  ) شدوخ
، فینملا رانملا  رد  مّیق  نبا  ح 5181 و  ص 146 ، ج 25 ، لامکلا ، بیذهت  رد  يّزم  هب : دینک  هعجارم  363 ه )_  ) یعفاش يربآ  نیسح 

لامج ظفاح  .هبوت 4 ) هروـس  زا  هیآ 33  لـیذ  نآرقلا ، ماـکحألا  عماـجلا  هب : دـینک  هعجارم  671 ه )_  ) یکلاـم یبطرق  ( 3 ص 142 .
: هب دـینک  هعجارم  751 ه )_  ) مّیقلا نـبا  ( 5 ح 5181 . ص 146 ، ج 25 ، لامکلا ، بیذـهت  هب : دـینک  هعجارم  742 ه )_  ) يّزم نیدلا 

سمش ( 7 ح 201 . ص 125 ، ج 5 ، بیذهتلا ، بیذهت  هب : دینک  هعجارم  852 ه )_  ) ینالقسع رجح  نبا  ( 6 ص 135 . فینملا ، رانملا 
_( 911 ه  ) یطویس نیدلا  لالج  ظفاح  ( 8 ص 9 . رظتنملا ، يدهملا  رد  يرامغ  ضیف  وبا  هب : دینک  هعجارم  902 ه )_  ) يواخس نیدلا 

قعاوصلا هب : دـینک  هعجارم  974 ه )_  ) یمثیه رجح  نـبا  ( 9 ص 436 . نونکملا ، مهولا  زاربإ  رد  يراـمع  ضیفوبا  هب : دـینک  هعجارم 
ات ص 183. ص 178  ناهربلا ، هب : دـینک  هعجارم  975 ه )_  ) يدنه یقّتم  ( 10 باب 11 . لصف 1 ، ات ص 167 ، ص 162  هقرحملا ،
_( 1188 ه  ) یلبنح ینیرافس  خیـش  ( 12 ص 87 . هعاسلا ، طارـشأل  هعاشإلا  هب : دـینک  هعجارم  1103ه )_  ) ینزرب لوسر  دـمحم  ( 11

ص نیبغارلا ، فاعـسإ  هب : دینک  هعجارم  1206 ه )_  ) ناّبص یلع  دّمحم  خیـش  ( 13 ص 146 . هعاذـإلا ، رد  یچونق  هب : دـینک  هعجارم 
.حیسملا لاجدلا و  رظتنملا و  یف  ءاج  ام  رتاوت  یف  حیضوتلا  هب : دینک  هعجارم  1250ه )_  ) یناکوش ( 14 145 و ص 147 و ص 152 .

یتفم لالحد  ینیز  دـمحا  ( 16 ص 189 . و  ص 187  راـصبألا ، روـن  هب : دـینک  هعجارم  1291 ه )_  ) یجنلبـش نسح  نب  نمؤـم  ( 15
هعجارم 1307ه )_  ) يراخب یجونق  قیدص  دمحم  ( 17 ص 311 . ج 2 ، هّیمالـسإلا ، تاحوتفلا  هب : دینک  هعجارم  1304ه )_  ) نایعفاش

ات ص ص 343  ج 1 ، یفاکلا ، نع  عافد  رد  يدـیمع  رمان  دّیـس  هب : دـینک  هعجارم  دارفا ...  نیا  زا  ریغ  و  ص 112 . هعاذألا ، هب : دینک 
_( 297ه  ) حیحص بحاص  يذمرت  ظفاح  ( 1 دنا : هدرک  حیرصت  ّتیودهم  ثیداحا  تّحص  هب  هک  تنس  لها  ياملع  زا  یخرب  . * 405
_( 322ه  ) یلیقع رفعج  وبا  ظفاح  ( 2 ح 2230 و ح 2231 و ح 2233 . ات ص 506 ، ص 505  ج 4 ، يذمرت ، ننـس  هب : دینک  هعجارم 
یف و  دیوگ : یم  سپـس  دنک  یم  تیاور  ّتیودهم  باب  رد  یثیدح  هک  ح 1257 ؛ ص 253 ، ج 3 ، ریبکلا ، ءافعضلا  هب : دینک  هعجارم 
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.قیرط نیا  زا  ریغ  زا  تسا  دوجوم  ربتعم ] دیناسا  اب   ] یئوکین ثیداحا  يدهم  دروم  رد  و  هجولا ؛ اذه  ریغ  نم  دایج  ثیداحأ  يدـهملا 
ص 429 و ص 465 و ص 553 و ص 558. ج 4 ، كردتسملا ، هب : دینک  هعجارم  405ه )_  ) كردتسم بحاص  يروباشین  مکاح  ( 3

بحاص يوغب  ءاّرف  ( 5 ص 127 . داشرلا ، لیبس  یلا  هیادـهلا  داـقتعالا و  هب : دـینک  هعجارم  458ه )_  ) يربک ننـس  بحاص  یقهیب  ( 4
هعجارم 606 ه )_  ) هیاهن بحاص  يرزج  ریثا  نبا  ( 6 . ) ح 4199 ص 488 ، هّنسلا ، حیباصم  هب : دینک  هعجارم  510ه )_  ) هَّنسلا حیباصم 

هللا لوسر  هب  رّشب  يذلا  يدهملا  یّمُـس  هب  و  يدهملا ...  تسا : هتفگ  و  ص 254 ؛ ج 5 ، رثألا ، ثیدحلا و  بیرغ  یف  هیاهنلا  هب : دـینک 
هب لـئاق  ناـشیا  هک  تسا  نیا  رب  تلـالد  شمـالک  نیا  رد  هک  تسین  یفخم  ناـمزلا ، رخآ  یف  ءیجی  ّهنأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هجام نبا  ثیدح  دروم  رد  ص 704 ؛ هرکذتلا ، هب : دینک  هعجارم  671 ه )_  ) یکلام یبطرق  .تسا 7 ) هدوب  ّتیودهم  ثیداحا  تّحص 
(9 ص 211 . ج 4 ، هّنـسلا ، جاهنم  هب : دـینک  هعجارم  728ه )_  ) هّیمیت نـبا  .حیحـص 8 ) هدانـسإ  تسا : هتفگ  دوعوم  يدـهم  دروم  رد 

یعفاش یجنک  ظفاح  ( 10 ص 553 و ص 558 . ج 4 ، كردتـسملا ، صیخلت  هب : دینک  هعجارم  748ه )_  ) یبهذ نیدلا  سمش  ظفاح 
ات ص 135، ص 130  فینملا ، رانملا  هب : دینک  هعجارم  751 ه )_  ) مّیق نبا  ظفاح  ( 11 ص 481 . نایبلا ، هب : دـینک  هعجارم  (658ه )_
ج 1، محالملا ، نتفلا و  یف  هیاهنلا  هب : دینک  هعجارم  774 ه )_  ) یقشمد ریثک  نبا  ظفاح  ( 12 ح 326 و ح 327 و ح 329 و ح 331 .

لالج ظفاح  ( 14 ات ص 117 . ص 115  ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  هب : دینک  هعجارم  807 ه )_  ) یمثیه نیدلا  رون  ( 13 ص 55 و ص 56 .
ثیداـحا يارب  و  ح 9245 ؛ و  ح 9244  و  ح 9241  ص 672 ، ج 2 ، ریغـصلا ، عماـجلا  هب : دـینک  هعجارم  911 ه )_  ) یطویس نیدلا 

ۀلاقم هب : دینک  هعجارم  نیرصاعم ) زا   ) ینابلأ نیدلا  رصان  .ثیدح 15 ) نآ  تسا  حیحص  ینعی  تسا  هتشاذگ  ار  حص )  ) زمر هحیحص 
هب ریثک  نبا  عّیشت  یعّدم  لاحب  ات  یسک  ایآ  تسا .) هدش  رـشتنم  لاس 1371022 ه _ ّیمالـسإلا ، نُّدمتلا  هّلجم  رد  هک   ) يدهملا لوح 

!؟ تسا هدش  نخس  نیا  فرص 

رگید یهاگن  زا  یبرع  www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 702زکرم  هحفص 578 

www.ebnearabi.com

http://www.ghaemiyeh.com
www.ebnearabi.com


541 ص :
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542 ص :
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هعیش دنا  هدرک  رکذ  ار  دوعوم  يدهم  ثیداحا  هک  ناشرگید  رفن  اهدص  و  رجح ، نبا  یناکوش ، يذمرت ، ملـسم ، يراخب ، دیاب ، ینعی 
.تسا رت  نشور  زور  زا  صاخشا  نیا  ندوب  یّنس  هک  یلاح  رد  مینادب !!!

: تسا نیا  میئوگب  میهاوخ  یم  اجنیا  رد  هک  یبلاج  هتکن  اما 

: دیازفا یم  دیوگ ، یم  نخس  یباسح  وا  يارزو  يدهم و  ةرابرد  هکنآ  زا  دعب  یبرع  نبا 

ام ّهنأ  امک  يدهملا ، مامإلا  اذهل  الا  همایقلا  موی  یلإ  اهعومجمب  هلوسر  هللا و  ءافلخ  نیدلا  هّمئأ  نم  مامإل  ّحـصت  مل  رومأ  هعـست  هذـهف 
دهـش دقف  هّصاخ ، يدهملا  الا  ئطخی  هرثأ ال  وقفی  هثری و  هدعب  نوکی  نیدـلا  مامإ  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّصن 

ملس (1) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  همصعب  یلقعلا  لیلدلا  دهش  امک  هماکحأ ، یف  هتمضعب 

543 ص :

ص 328. باب 336 ، ج 3 ، هیکم ، تاحوتف  - 1
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:[ دیوگ یم  سپس  دنک و  یم  حرطم  ار  يا  هناگ  هن  روما  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تموکح  يارب  یبرع  نبا  ]

زور ات  اه -  نآ  عومجم  تروص  هب  دنتـسه -  شلوسر  ادـخ و  ناگفیلخ  هک  نید  ناماما  زا  کی  چـیه  يارب  هک  تسا  يروما  هن  نیا 
رب یّـصن  چـیه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنانچ  مالـسلا ] هیلع   ] يدـهم ماما  يارب  رگم  دوش ، یمن  تسرد  زیخاتـسر 

دننکن اطخ  چیه  هدراذگ و  شیاپ  ياج  اپ  دـشاب و  هدیـسر  ناشیا  هب  وا  زا  تفالخ  دنـشاب و  شدوخ  زا  دـعب  هک  نید  ناماما  زا  یماما 
ادخ لوسر  تمصع  هب  یلقع  لیلد  هکنانچ  هداد ، تداهـش  وا  تمـصع  هب  شماکحا  رد  نیاربانب  .یئاهنت  هب  يدهم  يارب  رگم  درادن ،

.دهد یم  یهاوگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ذخأ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دوهـش  ملاع  رد  ار  صوصف  هک  تسا  یعّدم  شـصوصف  باتک  ۀمدقم  رد  یبرع  نبا 
.تسا هدروآ  مدرم  يارب  ار  نآ  ندرک ، دایز  ای  مک  يواو »  » نودب هدومن و 

: دیوگ یم  هّیدوواد  ّصف  رد  باتک  نیمه  رد  و 

؛ هنّیع دحأ و ال  یلإ  هنع  هتفالخب  ّصن  ام  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تام  اذهل  و 

.درکن حیرصت  يدحا  تفالخ  هب  دومن و  تافو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دیوگ یم  زین  شا  هّیکم  تاحوتف  باتک  تمظع  ةرابرد  يو  نینچمه 

.یناّیک (1) عور  یف  یناحور  ثفن  وأ  ینّابر  ءاقلإ  ّیهلإ و  ءالمإ  نع  الا  ًافرح  هنم  تبتک  ام  هللا  وف 

، دناد یمن  دوخ  بناج  زا  دروآ -  یم  شمالک  يادتبا  رد  هک  یبذـک  مسق  اب  مه -  ار  شا  هّیکم  تاحوتف  یبرع  نبا  نخـس ، نیاربانب 
!! دنک یم  یفّرعم  یهلا  تاءاقلإ  تاماهلا و  زا  هکلب 

زج ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینیـشناج  رب  یّـصن  چیه  هک : دیوگ  یم  زین  هّیدوواد -  ّصف  دننامه  ّتیودهم -  باب  نیا  رد  و 
!! درادن دوجو  مالسلا  هیلع  يدهم 

544 ص :

ص 456. ج 3 ، توریب ،) رداص  راد  عبط   ) هّیکم تاحوتف  - 1
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: تسا یبرع  نبا  نخس  نیا  رد  هتکن  دنچ 

.تسین ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قیرط  زا  ناشتفالخ  رب  یّصن  چیه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يافلخ  . 1

مالسا تّما  هب  صوصنم ، ینیشناج  ناونع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  طّسوت  مالـسلا ، هیلع  نامزلا  رخآ  يدهم  طقف  . 2
.تسا هدش  یفّرعم 

.تسا (1) تّما  يدهم  دراذگ ، یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدق  ياج  مدق  تسا و  موصعم  هک  يا  هفیلخ  اهنت  . 3

.دشاب یم  تصمع  هب  صوصنم  هک  يدهم  زج  دننایصع ، اطخ و  لها  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يافلخ  مامت  . 4

.دنتسه ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  صوصنم  ریغ  يافلخ  نایساّبع ، نایوما و  مامت  . 5

!!؟ تسا هعیش  يو  هک  دراد  لامتحا  يا  هّرذ  ناوت  یم  زاب  یبرع ، نبا  يایوگ  حیرص و  نایب  نیا  اب  ایآ 

!!؟ دنا هتفرگ  هدیدان  ًالماک  ار  دناسر -  یم  ار  يو  عّیشت  مدع  حوضو  هب  هک  یبرع - ، نبا  نخس  زارف  نیا  اردص  الم  لاثما  ارچ 

545 ص :

هب دانتـسا  اب  باتک  نیمه  رد  يو  اریز  تسا ؛ موصعم  زین  باّطخ  نب  رمع  هک  دوب ، هدرک  شومارف  اجنیا  رد  یبرع  نبا  ًارهاـظ  هتبلا  - 1
نبا هاگدـید  رد  نیاربانب  ص 200 .) باب 30 ، ج 1 ، هّیکم ، تاـحوتف   ) دـنک یم  یفرعم  موصعم  ار  باّـطخ  نب  رمع  یلعج ، ثیداـحا 

يدهم . 3 باّـطخ ، هب  رمع  ملـس 2 . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . 1 دنتـسه : سک  هس  طقف  مالـسا  تّما  رد  نیموصعم  یبرع ،
تمصع ایوگ  هللااب -  ریجتسن  هک -  درب  یم  الاب  ار  يو  يا  هنوگ  هب  دیوگ  یم  نخس  رمع  تمصع  زا  هک  ینامز  یبرع  نبا  هتبلا  تّما !!

، يو عّیـشت  تاـبثا  يارب  یبرع ، نبا  نارادـفرط  زا  یخرب  ّمهم : هتکن  .تسا  رتـالاب  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  يو 
هجیتن سپس  تسا ، هداتسرف  تاولص  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  رب  يو  هک  دنروآ  یم  ار  تسا  یبرع  نبا  هب  بستنم  هک  یتاولص 
یـسرب بجر  ظفاح  راـثآ  زا  هکلب  تسین ؛ یبرع  نبا  یملق  تائـشنم  زا  تاولـص  نیا  باوج : تسا !! هعیـش  یبرع  نبا  هک  دـنریگ  یم 

زین بلطم  نیا  هب  تسا -  یبرع  نبا  تخـسرس  نارادـفرط  زا  هک  یلمآ -  هداز  نـسح  ياـقآ  یتـح  هـک  تـسا  هللا  هـمحر  تـسا  یّلح 
اب تاـشامم  باـب  زا  مـه -  ار  تاولــص  نـیا  رگا  اـما  و  ص 644 ؛) مکحلا ، صوـصف  حرـش  رد  ممهلا  ّدـمم   ) تـسا هدوـمن  حیرـصت 

لامتحا یتح  ناوت  یمن  دراد  عّیـشت  هّقح  بهذم  اب  تفلاخم  رد  هک  هحیرـص  صوصن  همه  نآ  اب  مینادب  یبرع  نبا  زا  شنارادـفرط - 
چیه هک  یلاـح  رد  دوـمن  تلحر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـیوگ  یم  صوـصف  رد  تحارـص  هـب  وا  داد ، ار  يو  عّیـشت 
نیا رد  ّهلدا  نآ  زا  يا  هشوگ  هک  رگید -  لـیلد  اهدـص  و  درادـن ، دوجو  هلئـسم  نیا  رب  مه  یّـصن  چـیه  دومرفن و  نّیعم  ار  ینیـشناج 

.تسا هدش  حرطم  باتک 
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!!؟ تسا مالسلا  هیلع  لیعامسا  لآ  هب  تموصخ  زج  يزیچ  یبرع ، نبا  نایب  نیا  ایآ 

!! دننک تواضق  دوخ  فصنم ، ناقّقحم 

هن تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صوصنم  ۀفیلخ  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  سّدقم  دوجو  هن  یبرع ، نبا  نخـس  نیا  قبط 
!! تسا هدراذگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياپ  ياج  رد  ياپ  هن  موصعم و 

546 ص :
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صوصف ۀنیآ  رد  نیدلا  یحم  باتک : رد  يریس  مراهچ : هیقاحلا 

ود رد  يوضر  یـضترم  خیـش  جاح  هللا  تیآ  همالع  دنمجرا  نمـشناد  رّکفتم و  ياناوت  ملق  هب  صوصف ، هنیآ  رد  نیدـلا  ییحم  باتک 
پاچ هب  زونه  یلئاسم  رطاخ  هب  نآ  مّود  دلج  هنافّـسأتم  اما  دش ؛ رـشتنم  پاچ و  نآ  لوا  دـلج  هک  هدـش  میظنت  هحفـص  و 1600  دلج 

.تسا هدیسرن 

هب ار  یبرع  نبا  یعقاو  ةرهچ  هدز و  الاب  ار  رارـسا  ياـه  هدرپ  ییـالاب  رایـسب  تراـهم  اـب  راـبرپ  باـتک  نیا  رد  ماـقم  یلاـع  قّقحم  نیا 
ینارون میلاعت  اب  لماک  تریاغم  یبرع  نبا  دـیاقع  هک  هدومن  نشور  يریظن  مک  رظن  ّتقد  الاب و  یملع  تردـق  اب  هتـشاذگ و  شیاـمن 

.دراد مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ 

باتک نیا  رد  ار  دنمجرا  دنمشناد  نیا  نانخس  زا  ییاهـشخب  ناشیدنادازآ -  هب  یبرع  نبا  رتهب  یفّرعم  يارب  هعومجم -  نیا  نایاپ  رد 
.مینک (1) یم  رکذ  اهبرپ 

شدوخ زا  سپ  يارب  ار  تیالو  متخ  یئایلوا » متاخ   » ياعدا اب  یبرع  نبا  تسا ، نیدـلا  ییحم  فّوصت  هک  یبرع  فوصت  مود  هرود  *
یسراف فّوصت  نایفوص  اما  .درک  مالعا 

547 ص :

.تسا رگید ) یهاگن  زا  یبرع  نبا   ) رضاح باتک  ّفلؤم  هب  ّقلعتم  یقرواپ  تاحیضوت  هک  دنیامرفب  هّجوت  مرتحم  ناگدنناوخ  - 1
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متخ نیا  راب  ریز  زین  نیدلا  ییحم  دوخ  نانیـشناج  دندنام ، دـندوب و  تیالو  ياعّدا  رد  نانچ  مه  دـندادن  شوگ  وا  فرح  هب  هریغ ] [و 
.دنتفرن

نازیم نامه  هب  تیالو  بصغ  اب  زین  نایفوص  دـندوب ، مالـسلا  مهیلع  ناماما  نینوخ  نمـشد  تفـالخ ، بصغ  اـب  اـفلخ  هک  روط  ناـمه 
.تساک (1) مک و  یب  دندوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نمشد 

يرناه .دـنک  یم  نایب  ار  نبرک  ياهرواب  نوبیرت  شیپ  يدنمـشناد  دـنهد ، یم  لیکـشت  سنارفنک  نبرک  يرناـه  تشادـگرزب  يارب  *
هرود رد  اهنت  دندوب ، هعیش  لوا  نایفوص  همه  دیوگ : یم  دراذگ و  یم  اپ  ریز  ار  خیرات  گرزب  تاملـسم  ًادمع  هتـسناد  روط  هب  نبرک 

!! درک روهظ  یعیش  فّوصت  رگید  راب  یسابع  تفالخ  طوقس  زا  سپ  لوغم و  ۀلمح  اب  دندش  یّنس  نایقوجلس 

548 ص :

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّقح  رب  نانیـشناج  تفالخ ، بصغ  اب  هک  هاگنآ  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  نانمـشد  - 1
.دندوب مالسا  تّما  نیب  رد  ناراوگرزب  نآ  يونعم  تردق  ذوفن  نارگن  هراومه  اما  دندیناشک ؛ هیشاح  هب  هعماج  ةرادا  زا  ار  ملـس  هلآ و 

هعاشا و رد  ناوت  مامت  اب  هدومن و  مالـسا  ةزوح  دراو  ار  فّوصت  نایرج  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تاـّیونعم  اـب  هلباـقم  يارب  اذـل 
دشاب مالسلا  مهیلع  همئا  تیالو  هک  تماما  ۀلأسم  لصا  هشیر و  غارـس  زین  روج -  ماّکح  تیامح  اب  نایفوص -  .دندیـشوک  نآ  جیورت 
کی فّوصت  تقیقح  رد  .دنداد  تبـسن  دوخ  هب  ار  تسا -  تاموصعم  ۀتـسیاش  طقف  هک  یهلا -  يالاو  بصنم  نآ  غورد  هب  دـنتفر و 
غورد ياعّدا  نیا  اب  هفّوصتم  .ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  تیب  لها  تماـما  ۀـلأسم  اـب  هلباـقم  يارب  تسا  یباـّلق  تیـالو  ناـیرج 

، دـنک ظفح  هفّوصتم  سأر  رد  ار  شدوخ  هاگیاج  هشیمه  هک  نیا  يارب  یبرع  نبا  .دـندومن  عمج  دوخ  رود  هداد و  بیرف  ار  يرایـسب 
تیالو تیناّقح  ياعّدا  اعّدا ، نآ  دـندرکن و  ار  ییاعّدا  نینچ  وا  زا  دـعب  هن  لبق و  هن  فّوصت  لها  زا  کـی  چـیه  هک  دومن  ار  ییاـعّدا 

زا دعب  نایفوص  زا  کی  چیه  دزیر ، یم  ورف  فّوصت  ساسا  دوش ، هدز  هیفوص  يارب  تیالو  رگا  هک  اجنآ  زا  اما  دشاب !! یم  يو  طّسوت 
نبا هب  رایـسب  هک  نیا  دوجو  اب  فّوصت  لها  يرآ ، .دندومن  یفرعم  نامز  لماک  ّیلو  ار  دوخ  ناگرزب  دـنتفرن و  نآ  راب  ریز  یبرع  نبا 

يرصع ره  رد  هک  دندش  لئاق  دنتفرن و  یبرع  نبا  هلیسو  هب  تیالو  متخ  راب  ریز  اما  دنتفریذپ ؛ ار  يو  دیاقع  دندیزرو و  تدارا  یبرع 
مئاـق یّیلو  يرود  ره  هب  سپ  دـیوگ : یم  يوـنثم  رد  يوـلوم  .تسا  بـطق  صخـش  نآ  تـسه و  مدرم  نـیب  رد  ادـخ  ءاـیلوا  زا  یّیلو 

يدـهم و تسا  یلع  زا  هاوخ  رمع  لسن  زا  هاوخ  *** تسا یلو  وک  ره  نماد  رد  نز  تسد  تسا  مئاد  تماـیق  اـت  شیاـمزآ  *** تسا
راصحنا زا  ار  تیالو  يولوم  دـینک ، یم  هظحالم  هک  هنوگ  ناـمه  ور  شیپ  هتـسشن  مه  ناـهن و  مه  *** وج هار  يا  تسا  يو  يداـه 

.تسا هدومن  جراخ  مالسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ 
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يرناه هک  تسا  نیملسم  مالسا و  خیرات  تارقف  نوتس  لب  مالـسا  خیرات  تامّلـسم  زا  هن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  نایفوص  ینمـشد 
رگید تارقف  نوتس  هتـشادرب و  ار  نآ  لب  دنک ، یم  راکنا  ار  یگرزب  نیا  هب  نوتـس  نیا  هدرک و  باسح  درخ  یب  ردق  نیا  ار  ام  نبرک 

زا سپ  هعیـش  هک  دش  عّیـشت  ناج  رب  یئالب  یلماع » ردیح  دّیـس   » مان هب  یـسک  دوجو  نبرک  يرناه  ّتیلاّعف  اب  .دراذگ  یم  نآ  ياج  هب 
.تسا هدشن  راچد  نیا  زا  رت  گرزب  یتبیصم  هب  دیاش  البرک  يارجام 

فّوصت رگید  راب  : » دیوگ یم  نبرک  دیشک ؛ كدی  زین  ار  ندوب  یعیـش  دش و  یفوص  هعیـش ، دّیـس  نیا  مالـسا  رمع  لاس  زا 700  سپ 
.دنک یم  فرحنم  هنوگچ  ار  ام  یهاگشناد  يوزوح و  نادنمشناد  دینیبب  درک .» روهظ  یعیش 

یلو هللا  تمعن  هاـش  .دـش  یفوص  یلماـع  ردـیح  دّیـس  .درک  ذوفن  عّیـشت  هب  مالـسا  رمع  زا  لاـس  زا 700  سپ  فّوـصت  تسا  تـسرد 
.درک موسوم  هعیش  مان  هب  ار  لیبدرا  هاقناخ  يوفص  میهاربا  خیش  وا  لابند  هب  درک و  عّیشت  هب  شیارگ 

: هک دیوگ (1)  یم  هزوح  ةدز  نبرک  هدز و  اردص  الم  هدز ، نیدلا  ییحم  داتسا 

!! دننک یم  تمارک  هزجعم و  هللا  ءایلوا  مه  زورما  هدشن ، متخ  تیالو  اما  هدش ، متخ  تّوبن 

هراک هچ  تسا  تبیغ  ةدرپ  تشپ  هک  فیرـشلا ») هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) هللا ّیلو   » نآ تسین  مولعم  داتـسا ، ترـضح  نخـس  نیارباـنب 
.تسا

!؟ دنام یم  عّیشت ]  یعّدم  کی  ناونع  هب   ] وا يارب  يزیچ  هچ  دش  یمیمعت  هک  تیالو 

رخآ رد  هک  دنادب  یماظن  درف  کی  ًافرص  ار  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) بئاغ ماما  نآ  زین  ناشیا  نیدلا  ییحم  دننام  هکنیا  رگم 
.درک (2) دهاوخ  یماظن  ًافرص  مایق  هدش و  ّدلوتم  نامزلا 

549 ص :

.دراد صوصف  رب  زین  یحرش  تسا و  روهشم  نافرع  داتسا  هب  هک  نیرصاعم  زا  یکی  - 1
ار يو  نانخس  هدرک و  ناوارف  لیلجت  نبرک » يرناه   » ّتیصخش زا  هک  قرش  ۀمانزور  هب  دراد  يا  هراشا  اج  نیا  رد  يوضر ، داتـسا  - 2

ینابم هدومن و  یفّرعم  عّیـشت  زا  هتفرگرب  ار  فّوصت  هناضرغم  ای  هتـسنادان  نبرک  يرناـه  .تسا  هدومن  دـییأت  لـقن و  فّوصت  دروم  رد 
مهف مدـع  رطاخ  هب  يو -  هک  تسا  نیا  نبرک  يرناه  هب  تبـسن  هاگدـید  نیرت  هناـنیب  شوخ  .تسا  هتـسناد  یکی  ار  فّوصت  عّیـشت و 

تیالو ياعّدا  هک  فّوصت  دراد و  قرف  نامسآ  ات  نیمز  فّوصت  رد  تیالو  اب  عّیـشت  رد  تیالو  هک  دهد  صیخـشت  هتـسناوتن  عّیـشت - 
فّوصت رد  نوچ  هک  نیا  هن  دـنراد ، زاـب  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  ریـسم  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  يارب  دـنک  یم 

!! تسا هدش  ذخا  عّیشت  زا  سپ  تسا ، نآ  ناکرا  زا  نیغورد ) تیالو   ) تیالو
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نیا  ] دشاب بتکم  شنیب و  یعّدم  هک  نیا  رب  دـسر  هچ  ات  دـنزب  فرح  کی  دـناوت  یمن  یتح  میمعت  تفه  نودـب  فّوصت ، نافرع و  *
[: زا دنترابع  میمعت  تفه 

یتسود هب  ًافرـص  دـش و  راکنا  ساسا  زا  مالـسلا ] مهیلع  تیب  لها   ] تیـالو تشگ و  یمیمعت  تفـالخ »  » ناونع اـب  تماـما »  » ادـتبا . 1
.دش ریسفت 

نیا اما ]  ] دش راذگاو  هّیفوص  نارس  هب  تیالو  دش و  هداد  نیطالس  افلخ و  هب  تموکح  تشگ : میـسقت  شخب  ود  هب  تماما  سپـس  . 2
.یعقاو ینعم  هب  تیالو  راب 

.دش یمیمعت  درادن ، ینعم  ینیوکت » تیالو  لامعا   » زا ریغ  هک  هزجعم »  » هاگ نآ  . 3

.تشگ یمیمعت  زین  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  لآ  لآ - »  » دیسر نیدلا  ییحم  هب  هک  تبون  . 4

.درک یمیمعت  زین  ار  تیب » لها   » ینعم نیدلا  ییحم  . 5

.داد هّیناسنا » هّیلک  هقیقح   » هب نیدلا  ییحم  طّسوت  زین  اهلهأب ) ضرألا  تخاسل  هَّجحلا  ول ال   ) تّجح . 6

ار نآ  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دالوا  هب  رـصحنم  ّصتخم و  جراوخ ) یتح   ) هقرف دنچ  داتفه و  عامجا  هب  ّتیودـهم  . 7
.درک (1) یمیمعت  يولوم  زین 

550 ص :

هّیفوص باطقا  هب  ار  دندقتعم  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  يارب  هعیـش  هک  یماقم  نامه  یبرع  نبا  دش ، حرطم  ًالبق  هک  هنوگنامه  - 1
ص ج 3 ، هّیکملا ، تاحوتفلا   ) داسفلا نوکلا و  ملاع  نم  همّلک  دوجولا  هرئاد  ظّفحت  بطقلاب  ّنأ  ملعإ  دـیوگ : یم  دـهد و  یم  تبـسن 
اب یبرع  نبا  هک  تفگ  ناوـت  یم  نیارباـنب  .تسا  ظوـفحم  رادـیاپ و  بطق  هطـساو  هب  تسا  یتـسه  ماـظن  رد  هک  هچ  ره  نادـب  (. 520

راهطا ۀـمئا  تماما  تیالو و  ربارب  رد  ار  یتیالو  ًامـسر  نانآ ، يارب  یهلا  تاماقم  نیرت  یلاـع  نتخاـس  بطق و  عوضوم  ندرک  حرطم 
تمـس هب  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  زا  مدرم  هّجوت  بلج  يارب  افرع ، هفّوصتم و  .تسا  هدومن  هضرع  مالـسلا  مهیلع 
تسا یفاک  مرتحم  ناگدنناوخ  .دندیشارت  تازجعم  تامارک و  دوخ  ناگرزب  يارب  دنتسناوت  ات  ناشدوخ ، ناگرزب  خویـش و  باطقا و 

عاونا و دنیامن و  هعجارم  یماج ، نامحرلادـبع  سدـقلا » تارـضح  نم  سنألا  تاحفن   » يروباشین و راطع  ءایلوألا » هرکذـت   » باتک هب 
يارب يولوم  دـش ، حرطم  ًـالبق  هک  هنوگ  ناـمه  دـنناوخب !! هّیفوـص  نارـس  ةراـبرد  ار  راد  هدـنخ  لوـقعلا و  ّریحم  ياـه  هزجعم  ماـسقا 

هک تفگ  ار  ینخـس  دومن و  جراخ  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  راصحنا  زا  ار  ّتیودـهم  هیفوص ، تسد  نتـشاذگزاب 
.تسا یّنس  هعیش و  عامجا  فلاخم 
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یم ادـخ  یماسا  زا  يا  هکبـش  هب  ار  دوخ  فّوصت  ياه  مادـنا  وا  تسا  هللا » ءامـسا   » نیدـلا ییحم  فّوصت  تلکـسا  تارقف و  نوتـس  *
.درادن كارتشا  مهس و  نآ  رد  سک  چیه  تسوا و  راکتبا  هک  تسوا  یساسا  لصا  نیرت  بان  نیا  .دنیچ 

رد یـسک  تسوا ، لام  وا و  ّصاخ  تهج  همه  زا  ءامـسا »  » روحم هب  ثحاـبم  همه  ندـیناخرچ  هللا و  ءامـسا  نداد  رارق  عوضوم »  » اـما
: داد ماجنا  ریز  حرش  هب  ار  راک  نیا  وا  دوب ، هرکن  حرطم  هللا » ءامسا   » ناونع تحت  ار  یثحب  زور  نآ  ات  ناناملسم  نایم 

.داد رارق  عوضوم »  » ار هللا  ءامسا  ناناملسم  نایم  رد  راب  نیلوا  يارب  . 1

ادخ اب  ناسنا  هطبار  تخانش  سکعلاب ، ناهج و  اب  ادخ  هطبار  تخانش  یسانش ، ناسنا  یـسانش ، یتسه  یـسانشادخ ،  ) ثحابم همه  . 2
هب ار  تعیرـش و )...  تقیرط و  هطبار  هب  شرگن  هوحن  ثیدـح ، ّتنـس و  اب  دروخرب  ياهرایعم  نآرق ، ریـسفت  ياـهرایعم  سکعلاـب ، و 

.دیناخرچ عوضوم »  » نیا روحم 

زا هک  دوش  یمن  ادیپ  زین  کچوک  ۀلأسم  کی  یتح  هک  داد  لومش  فراعم ، مولع و  همه  رب  يروط  ار  عوضوم »  » نیا نیدلا  ییحم  . 3
.تسا هللا » ءامسا   » شمان هدروآ  وا  هک  ینید  تفگ : دیاب  هک  يدح  هب  دشاب  جراخ  عوضوم  نیا  رتچ  ریز 

، فلتخم ياه  هلحن  فلتخم و  ياه  هفسلف  فلتخم ، نایدا  زا  دهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  ره  ات  داد  ناکما  وا  هب  يراکتبا  شنیزگ  نیا  . 4
دوخ لمع  نیا  نیدلا  ییحم  تسا ، عیـسو  سب  ءامـسا  هرتسگ  اریز  دهد ؛ رارق  دوخ  بتکم  رد  هدرک و  شنیزگ  فلتخم ، دارفا  راکفا 

: دیوگ یم  دنک ، یمن  ناهنپ  ار 

همه هب  نم  دنتشاد ، فلتخم  ياه  هدیقع  ادخ  هرابرد  فلتخم  نامدرم  اودقتعا ؛ ام  عیمج  تدقتعا  انأ  ًادئاقع و  هلإلا  یف  قئالخلا  دقع 
.مدش (1) دقتعم  اه  نآ 
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ياه مادـنا  ناونع  هب  ار  یئزج  اـی  یلک  رواـب  ره  دـناوت  یم  دریگ ، یم  رظن  رد  ار  ینینچ  نیا  هدرتسگ  تلکـسا  کـی  ادـتبا  هک  یـسک 
هن نآ  ياه  هرهم  زا  مادک  چیه  هک  هداهن  ور  شیپ  ار  جنرطش  هدرتسگ  هحفص  کی  وا  .دهد  رارق  تلکـسا  نآ  زا  یـشخب  رد  فلتخم 

.دیامن یم  دیدهت  ار  نآ  هن  دنک و  یم  گنت  ار  يرگید  ياج 

.تشاد یئاج  یئاعّدا  ره  يزیچ ، ره  يارب  دوبن ، ور  هب  ور  یناکم  يا و  هصرع  لکـشم  چیه  اب  يراکتبا ، راک  نیا  يارب  نیدـلا  ییحم 
اهّداضت و اه ، ضراعت  دـندرک ، یم  عفد  دـیدهت و  ار  رگیدـمه  هصرع ، نیا  رد  اه  هرهم  هک  دوب ، یلقع  میهافم  هصرع  رد  وا  لکـشم 
، درک وجتـسج  تشگ ، دیـشیدنا ، میظع ، ّدس  نیا  نتـشادرب  يارب  یبرع  نبا  .دندرک  یم  لکـشم  تّدش  هب  وا  يارب  ار  راک  اه ، ضقانت 

دوخ يور  شیپ  زا  ار  گرزب  عنام  نیا  نآ  ۀلیـسو  هب  دـهد و  رارق  کّـسمتم  ار  نآ  تسناوت  یم  هک  تفاـی  نآرق  رد  يا  هیآ  هرخـالاب 
، تسنادـن لطاب  اهنت  هن  ار  ضقانت  هداد ، رارق  زیوآ  تسد  ار  ُنِطابلا ) ُرِهاظلا و  ُرِخآلا و  ُلَّوألا و  َوُه   ) دـیدح هروس  هیآ 57  .دنزب  رانک 
زا رتدازآ  حالطصا  هب  رت و  عیـسو  رت ، هدرتسگ  ار  ینهذ  میهافم  هرتسگ  لاور ، نیدب  .تسناد  نافرع  ناج  تقیقح و  نیع  ار  نآ  هکلب 

.درک روکذم  تلکسا  هرتسگ 

يزرم ّدح و  چیه  رد  ددرگ و  یم  قلطم »  » لماک قادصم  دنک ، دازآ  ضقانت »  » و داضت »  » زا ار  دوخ  يرـشب ، نهذ  رگا  هک  نیا  هب  رظن 
یب یهار و  ره  تشگ و  لح  نیدـلا  ییحم  يارب  لکـشم  ره  .دوش  یمن  ور  هب  ور  عونمم » روبع   » يولباـت چـیه  اـب  دوش ، یمن  فّقوتم 

.تشگ تقیقح » هار   » نیع يا  ههار  یب  ره  هک  يروط  هب  دش ، هدوشگ  شیارب  يا  ههار 

رارق سأر  رد  ناشن  مان و  یب  ادخ  دوجو  لصا  دنک  یم  تسرد  ادـخ  یماسا  ادـخ و  يارب  وا  هک  ینامزاس  تراچ  تلکـسا و  نآ  رد 
، یتفص هن  دراد و  یمـسا  هن  ثحب ، لباق  هن  تسا و  كرد  لباق  هن  ناشن  مان و  یب  يادخ  نیا  دمان ، یم  يدحا » ماقم   » ار نآ  هک  دراد 

یب ناشدادـعت  هک  نیا  اب  دـنریگ  یم  ياج  نآ  نورد  رد  ءامـسا  همه  هک  دراد  رارق  هللا »  » وا زا  رت  نیئاپ  ماـقم  رد  .کـت  ینعی : دـحا » »
«. کی : » ینعی دحاو ، دمان  یم  يدحاو » ماقم   » ار نآ  تسا و  هللا »  » شمان ادخ  نیا  .تسا  تیاهن 
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.دشاب هتشاد  زین   ... موس و مود و  هس و  ود و  دناوت  یم  دحاو  اما  تسا ؛ هس  ود و  یفان  درادن ، هس  ود و  تسا  کت  ینعم  هب  هک  دحا » »
ماقم  » رد ادخ  سپ  .دشاب  مه  ریثک  دناوت  یم  ندوب  دحاو  نیع  رد  يدحاو » ماقم   » اما تسا ، هضحم » تدحو  ماقم   » يدـحا ماقم  سپ 

یم ضقن  ار  شدوخ  شدوخ ، هک  ضقاـنتم  لومرف  نیا  .تسا  تدـحو » نیع  رد  ترثک  ترثک ، نیع  رد  تدـحو   » قادـصم يدـحا »
.دوش یم  نیدلا  ییحم  نافرع  ناج  تالکشم و  ّلح  دیلک  هاش  دنک ،

يادخ رانک  رد  تیاهن  یب  يادـخ  کی  دـناوت  یم  یتح  تسا ؛ تیاهن  یب  زیچ  ره  زا  رت  تیاهن  یب  رت ، هدرتسگ  رت ، عیـسو  نهذ  ملاع 
.دنک حیحص  ار  یطلغ  ره  و  نکمم ، ار  نکمم  ریغ  ره  یندش ، ار  یندشان  ره  .دنک  رّوصت  تیاهن ، یب 

ضقاـنت داـضت و  عونمم » روبع   » يولباـت ود  دراد  یم  زاـب  یگزره ، يراـب و  دـنب و  یب  یگلپ و  هنوـگ  نیا  زا  ار  نهذ  هک  يزیچ  اـهنت 
.تسا

.ما هداد  حرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نایب  زا  دوش  یم  کّسمتم  نآ  هب  نیدلا  ییحم  هک  اج  نآ  باتک  نتم  رد  ار  هیآ  يابیز  ینعم 
و تـسیچ ؟ ءامـسا »  » روـحم هـب  یئزج  یلک و  ثحاـبم  هـمه  ندـناخرچ  و  ءامـسا » نداد  رارق  عوـضوم   » ینعی هّیـضق  لـصا  أـشنم  اـما 

؟ تساجک

.دوب هللا » ءامسا   » روحم هب  یگمه  مالسا ، ندمآ  زا  سپ  نرق  نیدنچ  مالـسا و  زا  شیپ  اه  نرق  زا  ّتیحیـسم ، یمالک  ثحابم  مالک و 
هللا تافص  اب  يراک  نایحیسم  هک  يروط  هب  تشادن  هللا  ءامـسا  اب  يراک  دوب و  روحم  هللا » تافـص   » ناناملـسم یمالک  ثحابم  رد  اما 

.دنتشادن

ود ره  تسا و  هدرک  تافو  يدالیم  لاس 1204  رد  نومیم  نبا  هتفر و  ایند  زا  يدالیم  لاس 1240  رد  یبرع  نبا  نامزمه : هلدابم  کی 
رد هللا  تافص  دش و  همجرت  نیتال  هب  باتک  نیا  نیرئاحلا » هلالد   » مان هب  تشون  هللا » تافص   » رد یباتک  نومیم  نبا  .دنتسه  یئایناپـسا 

.تشگ ثحابم  روحم  دش و  دراو  نایحیسم  یملع  يرکف و  لفاحم 

.داد رارق  ثحابم  همه  روحم  ار  نآ  درک و  مالسا  دراو  تفرگ و  ّتیحیسم  زا  ار  هللا » ءامسا   » ناونع زین  نیدلا  ییحم 
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کمک دیـشخب و  یلاـعت  درک و  تیوـقت  ار  ّتیحیـسم  ّتیحیـسم ، یملع  هصرع  هب  هللا » تافـص   » دورو هک  تسا  ّتیعقاو  نیع  نـیا  و 
يرکف هصرع  هب  ثحب » عوضوم   » ناونع هب  هللا » ءامـسا   » دورو .درک و  نایحیـسم  يارب  ّتیحیـسم  ثیلثت  لیدـعت  رد  يزاـس  تشونرس 

.دید دهاوخ  ار  هلأسم  حورشم  باتک  نیا  رد  هک  درک  هراچیب  ار  ناناملسم  مالسا و  ناناملسم ،

 : ناونع ود  يوهام  قرف 

هب ود  نیا  نایم  قرف  ادخ ؟» مسا   » ناونع هب  ای  دیهدب  رارق  ثحب  عوضوم  ادخ » تفص   » ناونع هب  ار  رداق »  » ظفل ًالثم  دنک  یم  قرف  هچ 
: تسا ریز  حرش 

اهنت تافـص  ءامـسا و  همه  .تسا  هدش  مّلـسم  دیحوت » ، » لوا مدق  نامه  رد  دوش  یم  هدیزگرب  تفـص »  » ناونع هب  رداق »  » هک یتقو  . 1
شیپ يدیحوت  رتسب  رد  زین  ثحب  نایرج  و  دنام ، یمن  ادخ  رد  ترثک  ای  ثیلثت  يارب  یئاج  دنوش و  یم  دحاو  يادخ  نآ  ياه  تفص 

.دور یم 

دیحوت رتسب  تهج  رد  ار  ثحب  ّتیدیحوت و  تهج  رد  اهنت  هن  دریگ ، رارق  ثحب  رتیت  دوش و  هدـیزگرب  مسا »  » ناونع هب  رداق »  » رگا اما 
ییحم هک  يروـط  ناـمه  .دـهدب  مه  هنیمز  ترثـک  ثیلثت و  يارب  دـناوت  یم  هکلب  تسین ، ترثـک  ثیلثت و  زا  عناـم  دـهد و  یمن  رارق 

مه نآ  ریثکت »  » هب هکلب  ثیلثت ، هب  هن  ار  مالسا  یبرع  نبا  دوب ، التبم  ثیلثت  هب  ّتیحیسم  .دنک  یم  تسرد  ءامـسا  زا  هلإ  نارازه  نیدلا 
.درک التبم  تیاهن ، یب  ترثک  شدوخ  لوق  هب 

یعّدم يارب  هکلب  دنک ، یمن  داجیا  یعنام  اهنت  هن  لّقعت  رب  لایخ  نداد  حیجرت  و  تالایخ ، هب  تاّیعقاو  لیدبت  رد  هللا  ءامسا  اب  يزاب  . 2
.دهد یم  مه  هناهب 

بآ تسین ، ناسنا  تسین ، تخرد  ادخ  .دناشک  یم  یبلـس » فیرعت   » هب ار  نایرج  تافـص ، روحم  هب  یـسانشادخ  تابثا : بلـس و  . 3
(، ُدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  نُکَی  َمل  َو  دـَلُوی *  َمل  دـِلَی َو  َمل  ، ) تسین نآ  ادـخ  دـیایب  تنهذ  هب  هچره  و ...  تسین ، ناشکهک  تسین ، هرک  تسین ،

یبلس فیرعت  اب  ار  ادخ  هشیمه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هک  و ...  ٌءیَش ،) ِِهلثِمَک  َسَیل  )
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َوُه اـم  ِهیَلَع  يرجَی  َفیَک  َو   » تسا و فیرعت  قلاـخ  فّرعم ، قلاـخ  نهذ و  قلاـخ  لـقع و  قلاـخ  وا  اریز  دـنا ؛ هدرک  فیرعت  یهیزنت ] ]
«. ُهارجأ

متخ تسه »  » هب اه ، يرواد  اه ، هرازگ  ایاضق ، همه  .دناشک  یم  یباجیا » فیرعت   » هب ار  ثحب  نایرج  ءامسا ، روحم  هب  یسانشادخ  اما 
.دوش یم  زاب  یعّدم  يارب  تسادخ » زیچ  همه   » هب هار  دوش و  یم 

ار اهزیچ  زا  يزیچ  چیه  دـناوت  یمن  یح  دـسر  یم  یئاج  هب  صخـش  دوش ، یم  ینتبم  اه » تسه   » تابثا و رب  ثحب  يانب  هک  یتقو  . 4
ّلک دوجولا  بجولا  َّنأ  ملعا  هک : دیناسر  یم  تسردان  رواب  نآ  هب  ار  رادصالم  هک  تسا  نایرج  رتسب و  نیمه  دنک و  بلـس  ادـخ  زا 

لصف ون  زا  هتفرگن  مارآ  شلد  سپس  هدرک  ثحب  شیاعّدا  نیا  رد  لصف  کی  اردص  هک  يّدح  هب  هنم ؛ ءیش  بلس  ّحصی  ءایشألا و ال 
« هیلاعتم تمکح  ینابم  دـقن   » رد تسا -  هتخادرپ  نآ  هب  رگید  لصف  نمـض  رد  مّوس  راـب  يارب  هتـشگن  مارآ  مه  زاـب  هدرک  زاـب  رگید 

یمن راتفرگ  بادرگ  نیا  هب  داد  یم  ماجنا  زاغآ و  تافـص  رتسب  رد  ار  ثحب  ناناملـسم  همه  دـننام  اردـص  رگا  نکیل  ما -  هداد  حرش 
.تشگ

.داد فوصوم ، اب  توافتم  ّتیصخش  ای  فوصوم ، زا  يادج  نّیعم و  ّتیصخش  نآ  هب  دوش  یمن  تسا ، تفص  دشاب  هچ  ره  تفص  . 5
يرـصیق نیدلا و  ییحم  هک  روط  نامه  .دـش  لئاق  نّیعم  شقن  راثآ و  اب  نّیعم  ّتیـصخش  کی  مسا  يارب  دوش  یم  لایخ  يورین  اب  اما 

.دننادب نایعا »  » ياراد ار  تافص  هک  هدشن  هدید  زگره  دنا و  هتفگ  ءامسا  نایعا  زا  نخس  هشیمه 

.درک یم  ریوصت  رّوصت و  ار  نآ  نیدلا  ییحم  هک  تسا  یلایخ  ملاع  کی  هتباث » نایعا   » عوضوم

یپ رد  عیسو  هصرع  ود  زا  رس  هکلب  قرف  اهدص  زا  رـس  میرامـشب  ار  شیور  ود  نیا  نیئوم  زیر و  فیرظ ، قیقد ، اما  هداس  قرف  رگا  . 6
.تسا يرگید  یفان  ضقان و  مادک  ره  هک  دروآ  یم 

هدرک هنوراو  ار  ناناملسم  يرکف  نایرج  ردقچ  و  تسا !!؟ هدرک  یگرزب  راک  هچ  نیدلا  ییحم  هک  دوش  یم  نشور  قایس  نیدب  سپ ،
.گرزب هغبان  دوب  هغبان  کی  وا  یلب  تسا ،
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ره هک  دناد  یم  نّیعم » ّتیصخش   » صّخشت و اب  نّیعم » دوجوم   » کی ار  ادخ  يامـسا  زا  مادک  ره  وا  ءامـسا : شتـسرپ  نیدلا و  ییحم 
: تسا شقن  ود  ياراد  مادک 

.تسوا تانئاک ، زا  یخرب  أشنم  . 1

.تسوا اب  تانئاک  تاروما  زا  یشخب  هرادا  . 2

ادـخ يارب  نیدـلا  ییحم   » ناونع اب  لّوا  دـلج  رد  وا  تاـضافا  نیا  زا  هک  دـننک ، یم  راـک  وا  تسد  ریز  هک  دراد  ینارهاوخ  مسا  ره  و 
.مدرک دای  دنک » یم  تسرد  يرادا  تراچ 

تمایق رد  دیوگ  یم  ًالثم  دنک ، یمن  تلاخد  رگید ، مسا  يراک  هزوح  هب  ءامـسا  زا  مادک  چیه  هک  دـنک  یم  حیرـصت  یّتح  یبرع  نبا 
درذـگب و مدرم  هانگ  زا  هک  دـهاوخ  یم  وا  زا  و  مقتنم »  » مسا شیپ  هب  دور  یم  ناـمحر »  » مسا دزادرپ و  یم  دوخ  راـک  هب  مسا  ره  زین 

! دریگن ماقتنا 

.تسا شدوخ  لصا  اب  ضقانتم  شنخس  زین  اج  نیا  رد  تسا ، هتشاد  یم  تسود  ار  ضقانت  هشیمه  نیدلا  ییحم 

« عفاش  » مسا تفگ  یم  رگا  .دهد  یم  ماجنا  ار  نامحر  راک  مقتنم  ینعی  دوش ، یم  محر  نیع  شا  هجیتن  دریگن  ماقتنا  مقتنم »  » رگا ًالثم 
ضقانت نیا  راچد  دـنک ، محر  نامحر  دراذـگب و  نامحر »  » مسا هدـهع  هب  ار  هلأسم  هک  دـهاوخ  یم  وا  زا  دور و  یم  مقتنم »  » شیپ هب 

.تشگ یمن 

« ضقانتلا ما   » لومرف ات  دراذـگب  ضقانت » نالطب   » يور ياـپ  ردـق  نآ  دراد  تسود  یئوگ  هک  تسا  يروط  یبرع  نبا  شور  کـبس و 
لیدـبت ملـسم  تقیقح  کی  هب  ناگمه  هاگآدوخان  هاگآدوخ و  رکف  رد  ار  ترثک » نیع  رد  تدـحو  تدـحو ، نیع  رد  ترثک   » ینعی

.تسا هدش  ّقفوم  یتسار  هب  نایئاردص  دروم  رد  و  دنک ،

لوئـسم حالطـصا  هـب  تساـهنآ و  هـمه  راد  هـنازخ  زین  هللا »  » مـسا دراد و  صوـصخم  راـک  کـی  شقن ، کـی  مـسا  ره  دـیوگ  یم  وا 
دوخ تسا ، نّیعم  مه  راد  هنازخ  یتح  دنهد  یم  ماجنا  اه  ههلا  نیا  ار  اهراک  همه  هک  نیب  نیا  رد  سپ  .تسا  ءامـسا  رگید  تاکرادـت 

اب نیدلا  ییحم  هک  تساج  نیا  .دوش  هدز  نآ  دروم  رد  یفرح  دـیابن  تسا و  يدـحا » ماقم   » نآ دـیوگ  یم  دـنک ؟ یم  راک  هچ  ادـخ 
رت شیب  رتهب و  ار  نایئوطسرا  يادخ  لالدتسا ، هیبش  تالّیخت 
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زا ار  يدحا  ماقم  یبرع  نبا  اما  تسا ، لوغـشم  دوخ  زا  اهرداص  رودص  ياشامت  هب  ّتیردصم و  ریرـس  رب  هدیمل   » هک دنک  یم  كرد 
.دهد یمن  وا  هب  زین  ار  سیلگنا  هتیلامروف  هکلم  تمس  تراچ  نیا  رد  یتح  دنک ، یم  مورحم  زین  ندرک  اشامت  ندیمل و  نیا 

ءامسا ياه  ههلا  هب  ار  اهراک  همه  نوچ  رگید  هاگدید  زا  و  ار ، یّمـسم  مه  دتـسرپ و  یم  ار  اه  مسا  مه  نیدلا  ییحم  هاگدید  کی  زا 
رد اه  ههلا  عمتجم  هاگ  کت و  کت  تروص  هب  هاگ  دتـسرپ ، یم  ار  اه  مسا  اهنت  دراذگ ، یمن  یقاب  ادخ  دوخ  يارب  يزیچ  دهد و  یم 

.دمان یم  زین  عمج » ماقم   » ار نآ  یهاگ  تسا و  يدحاو  ماقم  هک  هللا »  » مسا

( حالطصا هب   ) ار ناشفّوصت  تسناد و  یم  دودرم  ار  نانآ  فّوصت  شیاه  يروآون ]![  اب  نیدلا  ییحم  هک  یـسراف -  فّوصت  نایفوص 
ءایشا همه  مه  ادخ و  ءامسا  مه  ینعی  .دوب  میداهن » ءامسا  اما  تسین  کی  زج  یّمسم   » ناشراعش دیمان -  کیـسالک  یتّنـس و  فّوصت 
دقتعم ضقانتلا » ما   » لومرف هب  زین  هراب  نیا  رد  یبرع  نیا  اما  دندوب ؛ دـقتعم  دوجو » تدـحو   » هب دـندرک و  یم  باسح  مسا  ًافرـص  ار ،

(1) ناشترثک .» نیع  رد  اه  ههلا  تدحو  ناشتدحو و  نیع  رد  اه  ههلا  ترثک  « ؛ تسا
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: دنشاب یم  ءامـسا  عون  ود  ياراد  دنوادخ  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  ینارون  ثیداحا  ناوارف و  هّیعدا  هب  هجوت  اب  - 1
هک قاّزر و ...  راّتـس ، راّفغ ، باّوت ، ریدـق ، میلع ، دـننام : لاعتم  دـنوادخ  یظفل  ءامـسا  ینوَک  يدوجو و  ءامـسا  . 2 یظفل ، ءامـسا  . 1
ای يدوجو  ءامـسا  اما  .دنراد  مالعا  وا  هاگرد  هب  رقف  زاین و  زاربا  دـنناوخب و  ار  وا  ناگدـنب  ات  هداد  رارق  ار  ءامـسا  نیا  لاعتم  دـنوادخ 

ءامـسا .مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  دـننام : تسا ، هدرک  قلخ  ملاع  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یقئاـقح  نآ  ینوَک 
دنوادـخ ۀـکئالم  لاثم ، ناونع  هب  یهلا ، نذا  هب  اـما  دنـشاب ، یم  َملاـع  رد  رثا  بحاـص  يدوجو -  هچ  یظفل و  هچ  لاـعتم -  دـنوادخ 

تمـصع و نادناخ  فراعم  رد  یهلا  ءامـسا  رد  هک  یمهم  رایـسب  ۀتکن  .دنـشاب  یم  رثا  بحاص  لاعتم  دـنوادخ  رما  هب  ملاع  رد  لاعتم 
.دنتسه دنوادخ  اب  نیابم  يو و  قولخم  دنوادخ و  لعف  لاعّتم ، دنوادخ  ءامـسا  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  حرطم  مالـسلا  مهیلع  تراهط 
.مالسلا مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  فراعم  رد  هللا  ءامسا  اب  یبرع  نبا  نافرع  رد  هللا  ءامسا  توافت  دوش  یم  راکشآ  اجنیا  زا  و 

نیا رکفت  نیا  لصاح  هک  دـندنوادخ  تاذ  نیع  يو و  اـه  هولج  یهلا و  تاذ  راوطا  زا  يروط  دـنوادخ ، ءامـسا  یبرع  نبا  ناـفرع  رد 
قولخم ادخ و  لعف  دنوادخ  ءامسا  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  فراعم  رد  اما  دشاب ؛ یم  ههلا  کی  یمسا  ره  هک  تسا 

هب ادخ و  قولخم  هک  دنتـسه  یقیاقح  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  رد  دنوادخ  ءامـسا  نیاربانب  .تسا  یهلا  تاذ  اب  نیابم  ادخ و 
مهیلع تیب  لها  فراـعم  رد  اـما  ههلا ، نارازه  هب  دـقتعم  ینعی  یهلا  ءامـسا  باـب  رد  یبرع  نبا  نخـس  .دنفّرـصتم  ملاـع  رد  ادـخ  نذا 

زا یبرع  نبا  هچنآ  هک  نیا  هجیتن  .دـنوادخ  نذا  هب  ملاع  رد  فّرـصتم  دـنوادخ و  تاذ  اب  نیاـبم  دـنوادخ و  تاـقولخم  ینعی  مالـسلا 
دّدعتم تایاور  رد  .تسا  توافتم  دص  رد  دص  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  فراعم  اب  دنک  یم  حرطم  دنوادخ  ءامـسا 
لاعتم دنوادخ  ینوَک  يدوجو و  ءامسا  ناراوگرزب  نآ  دناسر  یم  ار  نیا  هک  ینسحلا » ءامسأ  نحن  : » دنا هدومرف  نیموصعم  هک  هدمآ 
ِهِـسفَِنل َراتخا  ُهَّنِکل  َو  ُهَسفَن ، َیِّمَُـسی  نَأ  ُجاَتحَی  َسیَلَف  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـنوادخ : یظفل  ءامـسا  اب  ۀـطبار  رد  اما  .دـنا 

ص 192، هللا ، همحر  قودصلا  خیـشلل  دیحوتلا  ص 113 ، ج 1 ، یفاکلا ،  ) ُفَرُعی َمل  ِهِمـسِاب  َعُدی  َمل  اذإ  هَّنَأل  اِهب ، ُهوُعدَی  ِهِریَِغل  َءامـسَأ 
راحب ح 1394 ؛ ص 520 ، ج 1 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناهربلا  ح 376 ؛ ص 466 ، ج 1 ، یفاولا ، ح 2 ؛ ص 2 ، رابخألا ، یناـعم  ح 4 ؛

(. ص 533 ج 7 ، بئارغلا ، رحب  قئاقدلا و  زنک  ریسفت  ح 472 ؛ ص 232 ، ج 3 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ح 102 ؛ ص 164 ، ج 54 ، راونألا ،
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نآ اب  ار  وا  نارگیدات  دیزگرب  دوخ  يارب  ار  یئاه  مسا  نکیل  و  دنک ؛ موسوم  یمـسا  هب  ار  شدوخ  هک  تشادـن  يزاین  چـیه  دـنوادخ 
هتفاب مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  نایب  اب  هک  يرگید  ثیدح  رد  .دوش و  یمن  هتخانش  دوشن  هدناوخ  یمـسا  اب  رگا  اریز  دنناوخب ، اه  مسا 

هیلع ِهللادبَع  ابَأ  َلَأَس  ُهَّنَأ  مکحلا : نب  ماشه  نع  قیقحتلا -  یلع  حیحصلا -  یف  دنک : یم  ناریو  ار  یهلا  ءامسا  باب  رد  یبرع  نبا  ياه 
ُریَغ ُمسِالا  َو  اهولأَم ، یـضَتقَی  هلِـإلا  َو  هلإ ، نِم  ٌّقَتـشُم  ُهللا  ماـشُه ! اـی  یل : َلاـق  ٌّقَتـشُم ؟ َوُه  اَّمِم  ُهللا  اَِهقاَِقتـشا : ِهللا َو  ِءاَمـسأ  نَع  مالـسلا 
َدبَع نَم  َو  ِنیَنثا ؛ َدَـبَع  َرَفَک َو  دَـقَف  ینعَملا ، َمسالاَدَـبَع َو  نَم  َو  ًائیَـش ؛ دـُبعَی  َمل  َرَفَک َو  دَـقَف  ینعَملا ، َنود  ُمسِإلاُدـبَع  نَـمَف  یَّمَـسُملا ،

َوُه ُمسِإلا  َناک  وَلَف  ًامـِسا ، َنیعـِست  ًهَعـِست َو  َّنِإ ِهللا  َلاق : یندِز ، ُتلُقَف : َلاق : ماشُه ؟ اـی  َتمِهَف  َأ  دـیحوَّتلا ، َكاذَـف  ِمسِـالا ، َنود  ینعَملا 
ُءاملا َو  ِلوکأَمِلل ، ٌمِسا  ُزبُخلا  ُماشه ! ای  ُهُریَغ ؛ اهُّلُک  ِءامـسَألا َو  ِهِذـِهب  ِهیَلَع  ُّلَدـُی  ینعَم  َهللا  َّنِکل  َو  ًاهلإ ، اهنِم  ٍمِسا  ُّلُـک  َناـَکل  یَّمَـسُملا ،

َعَم َنیذِخَّتُملا  اَنَءادعَأ َو  ِِهب  ُلِضاَُنت  ِِهب َو  ُعَفدـَت  ًامهَف  ُماَشِه ! ای  َتمِهَف  َأ  ِقِرحُمِلل ، ٌمِسا  ُراَّنلا  َو  ِسُوبلَمِلل ، ٌمِسا  ُبوَّثلا  َو  ِبوُرـشَمِلل ، ٌمسا 
ُتُمق یّتَح  ِدیحوَّتلا  ِیف  ٌدَحَأ  ینِرَهَق  ام  ِهللا ، ِوَف  ماشُه : َلاق  ماشُه ! ای  َکَتَّبَث  َو  ِِهب ، ُهللا  َکَعفَن  َلاَقَف : َلاق : مَعَن ، ُتُلق : ُهَریَغ ؟ َّزِع  َّلَج َو  ِهللا 

یلع جاجتحالا  ح 13 ؛ ص 220 ، هللا ، همحر  قودصلا  خیـشلل  دیحوتلا  ح 2 ؛ ح 2 و ص 114 ، ص 87 ، ج 1 ، یفاکلا ،  ) اذه یماقَم 
ص ح 258 و ح 5 ، ص 102 ، ج 1 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناهربلا  ح 270 ، ص 346 ، ج 1 ، یفاولا ، ص 333 ؛ ج 2 ، جاجللا ، لـهأ 

ربانب حیحـص -  ثیدح  رد  ح 44 .) ص 11 ، ج 1 ، نیلقثلا ، ریـسفت  ح 2 ؛ ص 157 ، ج 4 ، راونألا ، راـحب  ح 10641 ، ح 641 ، ، 347
هک مدیسرپ  اهنآ  قاقتشا  ادخ و  ءامسا  هب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  مکح  نب  ماشه  زا  قیقحت - 

یسک .تسا  مان  بحاص  ریغ  مان ، دراد و  مزال  يدوبعم )  ) یهولأم هلإ  و  هلأ »  » زا ّقتـشم  هللا  ماشه ، يا  دومرف : تسا ؟ ّقتـشم  هچ  زا  هللا 
زیچ ود  تسا و  رفاک  دتـسرپ  ار  ماـن  بحاـص  ماـن و  هک  ره  و  هدـیتسرپن ، يزیچ  تسا و  رفاـک  دتـسرپ  ماـن  بحاـص  نودـب  ار  ماـن  هک 

.دییامرف حیـضوت  رتشیب  مدرک ، ضرع  يدیمهف ؟ ماشه  يا  تسا ، یتسرپ  هناگی  نیا  ار -  مان  دتـسرپ  ار  مان  بحاص  هک  ره  هدیتسرپ و 
اهمان زا  مادـک  ره  دـیاب  دـشاب  مان  بحاـص  ناـمه  یماـن  ره  رگا  تسا ،) لاـثم  باـب  زا  هن  دون و   ) تسا ماـن  هن  دون و  ار  ادـخ  دومرف :
یمان نان »  » هملک ماشه  يا  .دنـشاب  وا  دوخ  ریغ  همه  دننک و  تلالد  وا  رب  اهمان  نیا  هک  تسا  ییانعم  دوخ  ادـخ  یلو  دـشاب ، يدوبعم 
یمان شتآ »  » هملک و  یندیـشوپ ، يارب  تسا  یمان  ساـبل »  » هملک یندـیماشآ و  يارب  تسا  یماـن  بآ »  » هملک یندروخ و  يارب  تسا 

زیچ د ادخ  هارمه  هک  یناسک  ام و  نانمـشد  اب  هزرابم  رد  ینک و  عافد  یناوتب  هک  يدیمهف  يروط  ایآ  ماشه  يا  هدـنزوس ، يارب  تسا 
ینامز زا  دیوگ : ماشه  .دراد  راوتسا  دهد و  تدوس  نادب  تیادخ  ماشه  يا  دومرف : .يرآ  مدرک : ضرع  يوش ، زوریپ  دنتـسرپ  يرگی 

نبا نافرع  رد  دـش  حرطم  هک  هنوگ  نامه  .تسا  هدرکن  هبلغ  نم  رب  دـیحوت  هثحاـبم  رد  یـسک  زورما  اـت  متـساخرب  سلجم  نآ  زا  هک 
رد يوضر  داتـسا  .تسا  یهلا  تاذ  نیع  هک  دـشاب  یم  هلا  کی  یمـسا  ره  تسا و  مسا  نآ  دوخ  نآ ، يانعم  دارم و  یمـسا  ره  یبرع 

اهراک همه  نوچ  رگید  هاگدید  زا  ار و  یّمـسم  مه  دتـسرپ و  یم  ار  اه  مسا  مه  نیدلا  ییحم  هاگدید  کی  زا  : » دـیامرف یم  هراب  نیا 
هاگ کت و  کت  تروص  هب  هاگ  دتـسرپ  یم  ار  اه  مسا  اهنت  دراذـگ ، یمن  یقاب  ادـخ  يارب  يزیچ  دـهد و  یم  ءامـسا  ياه  ههلا  هب  ار 

«. دمان یم  زین  عمج » ماقم   » ار نآ  یهاگ  تسا و  يدحاو  ماقم  هک  هللا »  » مسا رد  اه  ههلا  عمتجم 
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ههلا زا  هتفرگرب  زین  نآ  هک  نوطالفا  لثم  دننام  تسرد  تسادخ ، کی  عقاو  رد  ادخ  مسا  ره  نیدلا ، ییحم  ياه  ههلا  تراچ  قباطم  *
شقن راک و  هب  مادک  ره  دنراد و  نّیعم  تیـصخش  مادک  ره  ادـخ  ءامـسا  همه  دـیوگ  یم  نیدـلا  ییحم  .تسا  نانوی  يا  هناسفا  ياه 

.دنتسه لوغشم  دوخ 

هدرک و تمدخ  اه  مسا  نیا  هب  هک  یـسک  نیلوا  سپ  دنامن !! لطاع  و ...  میحر » «، » راّفغ  » لیبق زا  یئاه  مسا  ات  دنک  هانگ  ناسنا  دـیاب 
!! تسا سیلبا  هداد  تاجن  ندنام  لطاب  لطاع و  زا  ار  اه  نآ 

ار سیلبا  هداد و  تسادق  ناطیش  هب  هک  یسک  نیلوا  فلتخم ، نایدا  خیرات  رشب و  خیرات  رد 
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ییحم زاب  هتـسناد  هللا  ءامـسا  هب  تمدخ  یعون  هب  ار  مرج  هانگ و  هک  یـسک  نیلوا  تسا و  نیدـلا  ییحم  هتـسناد  ادـخ » رهظم   » ًامـسر
.تسا نیدلا 

جیورت هکلب  دـنتفریذپ ؛ اـهنت  هن  ار  یبرع  نبا  لـصا  نیا  زین  يولوم  يونوق و  نیدـلا  ردـص  لـیبق  زا  هینوق  رد  نیدـلا  ییحم  نانیـشناج 
مـسا رهظم  سیلبا   » هک لصا  نیا  اما  ار ، تیالو » متخ   » هلمج زا  دندرک  یناگیاب  هنامرتحم  ار  وا  لوصا  زا  رگید  یخرب  هچرگ  دندرک ،

.تسا (1) هدش  نردم  فّوصت  دیدپون و  نایفوص  زور ، نایئرادص  ياهرواب  زا  یکی  زورما  یتح  هک  دندینارورپ  ار  تسادخ » ّلضم 

560 ص :

ملاع رد  دنوادخ  ّتینامحر  ّتیراّفغ و  ات  دـنک  هانگ  دـیاب  ناسنا  دـیوگ  یم  هک  دـسر  یم  اجنیا  هب  یبرع  نبا  یتدـیقع  تافارحنا  - 1
هب یـضار  زگره  دنوادخ  اریز  دشاب ؛ یم  نادجو  لقع و  ینید و  صوصن  اب  فلاخم  دساف و  هدـیقع  نیا  .دـشاب  هتـشاد  زورب  روهظ و 

یناسک هب  هدومن و  عنم  ناهانگ  زا  ار  اه  ناسنا  میرک ، نآرق  تایآ  زا  هیآ  اهدـص  رد  هک  تسا  ظاـحل  نیا  زا  تسین و  ناگدـنب  هاـنگ 
هچ دوش و  بکترم  هاـنگ  هچ  ناـسنا  .تسا  هداد  ار  خزود  باذـع  ةدـعو  دـنیامن  یمن  هبوت  دـنوش و  یم  هریبک  ناـهانگ  بکترم  هک 
هانگ هتـسنادن  ای  هک  تسا  یئاه  ناسنا  زا  هتـسد  نآ  لماش  لاعتم  دنوادخ  ّتیراّفغ  دشاب و  یم  میحر  نامحر و  لاعتم  دنوادخ  دوشن 

هب هک  دنک  یم  هانگ  هدیقع  ّتین و  نیا  هب  هک  یـسک  اما  تسا ؛ ناهانگ  باکترا  ببـس  ناشلهج  تقامح و  ای  دنوش و  یم  بکترم  ار 
اهنت هن  صخـش  نیا  دـندقتعم -  يو  ناـعبات  یبرع و  نبا  هچناـنچ  دـیریگب - !! رارق  ادـخ  ّتیراّـفغ  تـمحر و  لومـشم  هاـنگ  ۀلیـسو 

سیدقت دروم  رد  .درب  دهاوخ  رـس  هب  خزود  رد  تسا  یهلا  ياه  هدعو  رکنم  نوچ  هکلب  دوش ؛ یمن  شلماش  لاعتم  دنوادخ  تیرافغ 
یم یفّرعم  نیدّـحوملا » دّیـس   » ار يو  دـندومن و  یم  سیدـقت  ار  نیعل  ناطیـش  هّیفوص  زین  یبرع  نبا  زا  لـبق  هک : تفگ  دـیاب  ناـطیش 

اج هفّوصتم  نیب  رد  دومن و  یملع  ینافرع و  حالطـصا  هب  ار  هلأسم  نیا  شیوخ  يرظن  ینافرع  ینابم  اب  دـمآ و  یبرع  نبا  اما  دـندرک ؛
یناشاک و قاّزرلادبع  نیدلا و  ییحم  یلازغ و  دـمحا  زا  دـیوگ : یم  ص 225  ج 6 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  رد  یئوخ  همالع  .تخادـنا 

ریغ يارب  هک  دش  ثعاب  تشاد  هک  يدـیحوت  صالخا و  تسا و  نیفراعلا  ناطلـس  ناطیـش  هک  دـندقتعم  اهنیا  هک  هدـش  لقن  يرتسبش 
زا هن  دزیخ  قشع  زا  دسح  نآ  *** دوب هک  مریگ  دسح  زا  هدجـس  كرت  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  يونثم  رد  يولوم  .دنکن  هدجـس  ادخ 

تام میوا  تام  *** وا تاّذـل  مشچ  یم  مه  ـالب  رد  نیـشنمه  يریغ  تسود  اـب  دوش  هک  *** نینچ دزیخ  یتسود  زا  دـسح  ره  دوهج 
یم هراب  نیا  رد  يرّهطم  دیهش  دنک ، یم  دای  وا  زا  رایسب  یگرزب  هب  دراد و  عضاوت  یبرع  نبا  هب  تبسن  رایسب  اردص  الم  وا  تام  میوا 
چیه هب  نیدلا  ییحم  لباقم  رد  ار  انیـس  یلعوب  لاثما  ینعی  درادن  عوضخ  نیدلا  ییحم  ةزادنا  هب  يدـحا  لباقم  رد  اردـصالم  دـیوگ :

« داعم أدبم و   » باتک رد  یئاردص  هفسلف  دیتاسا  زا  یکی  (. 89 ص 86 -  ، 16 رتفد 13 -  اه ، یسرّرب  تالاقم و  هعومجم   ) درامش یم 
يداوج ياقآ  داعم ، أدبم و   ) دناد یم  ادخ  رما  عبات  عیطم و  ار  يو  دنک و  یم  یفّرعم  زومآ  تسد  گس  ینعی  مّلعم » بلک   » ار ناطیش 
دورطم درادـن و  شوگ  مالـسلا -  هیلع  مدآ  هب  هدجـس  رد  ار -  دـنوادخ  رما  هک  ناطیـش  تعاطا !؟ مادـک  باوج : ص 250 .) یلمآ ،
هاگدـید نیا  قبط  ي.دـنوادخ  هتفای  شرورپ  هن  تسا  دوخ  سفن  ياوه  هتفاـی  شرورپ  ناطیـش  يزومآ !؟ تسد  مادـک  .تشگ  نوعلم 

هتبلا .دنک  لالـضا  هب  رما  هک  تسا  نیا  زا  هّزنم  كاپ و  دنوادخ  هک  یتروص  رد  دوش  یم  ادخ  هب  بستنم  ملاع  رد  ناطیـش  تالالـضا 
!! تسا هّجوم  هدیقع  نیا  ًالماک  درادن ، دوجو  يرگید  زیچ  ریخ  زج  ملاع  رد  دندقتعم  هک  دارفا  زا  هورگ  نیا 
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هفسلف کی  دوخ  هّیماما  بتکم  هکلب  درادن ، یتفلاخم  يزرودرخ ] هشیدنا و  رّکفت و  ینعی  نآ  ماع  يانعم  هب   ] هفسلف اب  هّیماما  اهنت  هن  *
.نیعم ًالماک  ینابم  اب  صّخشم و  عورف  لوصا و  اب  لماک  هفسلف  کی  .تسا 

تخـس ناشغوبن ، همه  اب  نانآ  اریز  دنک ، فارحنا  راچد  ار  ام  دیابن  اردصالم و ...  یباراف ، انیـس ، نبا  ّتینهذ  هکلب  یجیهال ، تبینهذ 
.تسا یفسلف  ریغ  ثحب  یئوطسرا  زا  ریغ  ثحب  ره  تسا و  تاّینوطسرا  طقف  هفسلف  هک  دندوب  هدش  دساف  ّتینهذ  نیا  راچد 

زا ار  شا  هفـسلف  هک  یبـتکم  .تسا  یفـسلف  لالقتـسا  یعّدـم  زین  بتکم  نیرت  طـلغ  بتکم ، نیرت  تسرداـن  بتکم ، نـیرت  داـینب  یب 
يریگ ماو  نیا  هـب  ًـالمع  ًاـنلع و  ًامـسر و  اـم (1)  نیـشیپ  هفـسالف  .تسا  ود  نآ  وریپ  هکلب  تـسین ، بـتکم  دریگب  نیطوـلف  وطـسرا و 

اب ار  گرزب  ألخ  نیا  هک  دـنا  هدرک  راختفا  دـنا و  هتـسناد  هفـسلف  دـقاف  ار  هّیماما  تحارـص  هب  ینعی  .دـنا  هدرک  راـختفا  هکلب  فارتعا ،
اهنت تسا و  هفـسلف  دقاف  هّیماما  ایآ  .دنا  هدیناسر  هلأسم  اهدص  هب  هدـینارورپ  ار  نانوی  هلأسم  دـنچ  دـصکی و  دـنا و  هدرک  رپ  تاّینانوی 

( دـنا هدرک  تفلاخم  اهنآ  اب  دـنا و  هتخادـنا  رانک  ار  اهنآ  نایناهج  همه  هک  تسا  لاس  هک 500   ) تاّینانوی اب  هک  تسا  نیا  شراـختفا 
ایند تسا !؟ باوخ  رد  هّیماما  زونه  هدش  رادیب  ایند  درادن !؟ یتفلاخم 

561 ص :

.اردصالم انیس ، نبا  یباراف ، - 1
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!؟ دـنک یم  راختفا  یـشیدنا  یعاجترا  نیا  هب  و  تسا !؟ عجترم  هنوگ  نیا  دـنز و  یم  اـج  رد  شیپ  لاـس  رد 2300  هّیماـما  هتفر ، شیپ 
هفـسلف زا  اردـصالم  انیـس و  نبا  دوخ  هک  روـط  ناـمه  .تسا  اردـصالم  یباراـف و  انیـس ، نبا  یجیهـال ، رظن  رد  هک  تسین  نآ  هّیماـما 

.دنا هدرک  هبوت )  ) ضارعا ناشدوخ 

نامه هب  زین  تاّینوطـسرا  اب  تسا  فلاخم  سکرام و ...  تناک ، تراـکد ، هفـسلف  اـب  هک  روط  ناـمه  یماـما  رّکفتم ]  ] فوسلیف کـی 
.تسا فلاخم  نازیم 

هب دـنا و  هدوب  لیطابا  يرـس  کی  یگمه  هکلب  تسین ، تمکح »  » تاّینانوی هک  تسا  هدـش  نشور  ایند  نادنمـشیدنا  همه  يارب  زورما 
نیدلا ییحم  سپس  .داد  تمکح  ناونع  تاّینانوی  هب  راب  نیلوا  يارب  تشون و  ار  همکحلا » لوصف   » باتک یباراف  .دنا  هتفر  مولع  هزوم 

نآرق مالـسا و  هک  تمکح  نامه  ینعی  تاّینانوی  هک  دش  یعدـم  اردـصالم  هرخالاب  درک و  سابتقا  وا  زا  ار  مکحلا » صوصف   » ناونع
! تسا هتفگ 

فیرحت مه  تسا و  وطـسرا  بتکم  فیرحت  مه  میمان ، یم  یمالـسا » هفـسلف   » ام زورما  هچ  نآ  هک  دـنناد  یم  ایند  نادنمـشیدنا  همه 
، تاحالطصا ظافلا و  تاریبعت و  ندرک  مکارتم  اب  هک  تسا  حضاو  نشور و  ردق  نآ  نیصّصختم  يارب  ّتیعقاو  نیا  .مالـسا و  بتکم 

تخـس هّیماما  هفـسلف  ندش  زارف  زا  اریز  دـننک ؛ یم  قیوشت  هبناج -  ود  فیرحت  راک -  نیا  هب  ار  ام  نایبرغ  .تسین  ندرک  ناهنپ  لباق 
.مینک یم  نفد  ار  نامدوخ  هفسلف  نامدوخ  تسد  اب  میراد  هک  دنرّکشتم  ام  زا  دنسرت و  یم 

دـیمان و عونلا ) ّبر   ) لاثم کـی  ار  ههلا  ره  هک  یناـنوی  ياـه  ههلا  هناـسفا  هب  نداد  ناـماس  رـس و  زا  ریغ  دوبن  يزیچ  نوطـالفا  هفـسلف 
یب نایادـخ  همه  نآ  وطـسرا  .داد و  رارق  لثم »  » یلابخ نامزاس  رد  اناید و )...  اـنتآ ، هتمرپ ، سونذ ، زا   ) ار ناـنوی  رامـش  یب  نایادـخ 
نیا سپـس  درک و  حرطم  هرـشع ، لوقع  ادـخ و  ناونع  اب  يا  هناگ  هد  ياهرداص  ردـصم و  درک و  هصـالخ  ادـخ  هدزاـی  رد  ار  راـمش 

.درک ژاتنوم  تسا  نهذ  قطنم  هک  شدوخ  قطنم  هب  هرهم  چنپ و  اب  ار  یلایخ  ینیب  ناهج 

هفسلف وطسرا  هفسلف  هک  تسا  تاّیهیدب  نیرت  یهیدب  زا  يرّکفتم  ره  يارب  زورما 
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ماخ و یلیخ  مینکن  هّجوت  ّتیعقاو  تقیقح و  نیا  هب  ام  رگا  .تاّیعیبط  رد  مه  تاّیهلا و  رد  مه  تسا ، هدوب  ضحم  لـّیخت  هکلب  هدوبن ،
.تسین ههبش  ّکش و  لباق  هک  تسا  يوق  يّدح  هب  وا  یلمع  مزع  دوب و  لمع  درم  وطسرا  تسا  تسرد  .میتسه  ترپ  هلحرم  زا 

دیـسر اج  ره  هب  هک  یهدـنامرف  راوخنوخ و ...  لاّتق ، داّلج ، دـنک : تیبرت  تساوخ  یم  هک  روط  نآ  ار  ینودـقم  ردنکـسا  تسناوت  وا 
گنگ و هناخدور  ات  لن  ادراد  هگنت  زا  .درک  تراغ  ار  زیچ  همه  تشک ، ار  نادنمشیدنا  هشیدنا و  درک ، ناسکی  كاخ  اب  ار  اه  نّدمت 

رطاخ هب  ار  دوخ  نواـعم  تسود و  نیرتهب  هک  یئارگ ، سنجمه  جّورم  ارگ ، سنجمه  هدـنامرف  .سلطا  سوناـیقا  اـت  هایـس  ياـیرد  زا 
.دیشک شتآ  هب  ار  دیشمج  تخت  یپسور  نز  کی  شهاوخ  هب  تشک و  درما  رسپ  کی  شرازگ 

مولعم و نشور و  ایند  مدرم  همه  يارب  زورما  اه  عوضوم  نیا  .دوب  یئارگ  سنجمه  غلبم  ًاـنلع  ًـالمع و  شدوخ  هک  وطـسرا  تسا  نیا 
سیّدق و ار  ردنکسا  يراوزبس  يداه  الم  هک  دنتسین  ام  یئوطسرا  هفسالف  تاّینهذ  راچد  دنتسه ، رادیب  ایند  مدرم  .تسا  هدش  هتخانش 

: هک دنک  یم  یفّرعم  نینرقلا  وذ 

سیّدقلا نینرقلا  يذ  ثاریم  *** سیلاطسرأ میکح  هّفلأ 

کچوک هنومن  کی  اهنت  نیا  تسا ؟ هداد  فیثک  ردنکسا  هب  ار  نآرق  نینرقلا  وذ  بقل  ناملسم ، یئوطسرا  هفـسالف  زا  ریغ  یـسک  هچ 
هب هکلب  دندیـشک ، شیوخ  مادختـسا  هب  زین  ار  نآرق  یتـح  ناـشدوخ  رب  تمدـخ  يارب  هک  تساـم  نایئوطـسرا  يدـمع  تاـفیرحت  زا 

.ارگ سنجمه  ۀتسجک  ردنکسا  مادختسا 

ًامئاد دیسر ، میهاوخن  یئاج  هب  تاینانوی ] هب  نداد  اهب  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  فراعم  زا  ندوب  یهت   ] میتسه تیعـضو  نیا  رد  ات  ام 
: درب یم  هشیر  زا  ار  ام  یچیق  ود 

.تسا هدمآرد  هیلاعتم  تمکح  بلاق  رد  تسا و  يدنه  تایکوج  شرگید  هغیت  تاّینانوی و  شا  هغیت  کی  هک  يا  یچیق  فلا :

.تسا یگدز  برغ  شرگید  هغیت  یتسرپ و  ناتساب  ناریا  شا  هغیت  کی  هک  يا  یچیق  ب :

ینامز نیا  شزرا  هن  دنهد  یم  ینامز  نآ  شزرا  دوخ  میدق  نادنمشناد  هب  نایبرغ 

563 ص :
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یم دمجنم  هدنـشک  عاجترا  رد  نینچ  نیا  میهد و  یم  ینامز  نیا  شزرا  انیـس و ...  نبا  یباراف و  هب  هک  تسا  نیا  ام  گرزب  هابتـشا  و 
ره دوب  رومأم  نبرک  يرناه  لاثما ]  ] دـندنخ و یم  نامکرابم  لامج  هب  مه  دـننک و  یم  قیوشت  عاجترا  نیا  هب  ار  ام  ناـیبرغ  هک  میوش 

.دنک (1) لیدبت  نیدلا  ییحم  کی  هب  ار  ام  زا  مادک 

564 ص :

ذخا ناتساب  نانوی  نافوسلیف  تاّیهلا  زا  ار  دوخ  تلکسا  هرهوج و  تسا ، حرطم  یمالـسا » هفـسلف   » ناونع هب  نونکا  هک  يا  هفـسلف  - 1
مه اب  ار  تسا -  برغ  قرـش و  نافرع  زا  هتفرگرب  هک  یبرع -  نبا  نافرع  تارکفت و  ینانوی و  تاّیهلا  دمآ و  اردصالم  .تسا  هدومن 
هب درادـب  هضرع  رتـهب  ار  دوـخ  هفـسلف  هک  نیا  يارب  اردـصالم  .دوـمن  حرطم  یمالـسا » هّیلاـعتم  تمکح   » ناوـنع هب  هدرک و  هـتخیمآ 

نینچمه .داد  شیوـخ  یفـسلف  ثحاـبم  هب  ینآرق  باـعل  تفرگ و  شیوـخ  دـئاقع  مادختـسا  هـب  ار  ینآرق  تاـیآ  هدرتـسگ  تروـص 
یم مادختـسا  هب  روظنم  نیا  هب  ار  يدّدعتم  تایاور  درادب ، هضرع  ار  دوخ  هفـسلف  یمالـسا  بلاق  رد  دناوتب  رتهب  هکنیا  يارب  اردصالم 

ناقّقحم و رگا  هک  تسا ، هدـش  لـقن  تیاور  دودح 240  دشاب ، یم  دـلج  هک 9  هعبرا » رافـسا   » اردصالم روهـشم  باتک  رد  .تفرگ 
ای تایاور  نیا  بلغا  هک  دنـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  یتحار  هب  دـنیامن  قیقحت  تایاور  نیا  كرادـم  دانـسا و  اـب  هطبار  رد  نارگـشهوژپ 
هب بلطم  لیصفت  تهج  دنناوت  یم  یلاعت  هللا  مهدّیا  مارک  نیقّقحم  هک  .تسا  هّماع  تالوعجم  تالسرم و  زا  ای  درادن و  يدنس  ًالصا 
هک دـندقتعم  ناملـسم  نافوسلیف  دـنچ  ره  ینانوی : هفـسالف  ناـمیا  اـب  هطبار  رد  اـما  .دـنیامن  هعجارم  رافـسألا » صوصن  نع  رافـسإلا  »

هجوت نوـنکا  دـیوگ ، یم  ار  بلطم  نیا  ریغ  تاـقیقحت  اـه و  شهوژپ  اـما  دـنا ؛ هدوـب  دّـحوم  ناتـساب  ناـنوی  هفـسلف  گرزب  نیطاـسا 
هاگ تدابع  هب  شلقع  لامک  یگرزب و  نآ  مامت  اب  وطـسرا  دیوگ : یم  سیراپ -  هاگـشناد  دیتاسا  زا  يروطالف -  روسفورپ  دیئامرفب :

یمالـسا ةزوح  رد  ار  وطـسرا  نیا  .تشاد  یم  زاربا  ار  شدوخ  ینید  تاساسحا  اه  تب  نامه  لباقم  رد  تفر و  یم  اه  هناخ  تب  اه و 
نیا يارب  دـنا  هتخاس  ناملـسم  نامیکح  عقاو  رد  ار  اه  فرح  نیا  ًاّیبن » نوکی  نآ  داک  : » دـنتفگ شدروم  رد  هک  دـندرک  یفّرعم  نانچ 

لح دوب ، هدـش  ادـیپ  هفـسلف ] لها  اب   ] وحن فرـص و  ياملع  یتح  اهقف و  نیب  هفـسلف  نتفرگ  جـضن  زاغآ  رد  هک  ار  یتافالتخا  نآ  هک 
وطسرا دیوگ : یم  سترپمک  رودوئت  ( 99 هرامش 98 -  لاس 1372 ، بالقنا ، هاگـشناد  هّلجم  اب  يروطالف  روسفورپ  هبحاصم   ) .دننک

ای میمانب  تسد  ورف  نایادـخ  ار  اه  نا  میناوت  یم  هک  ّصاخ  یتاوذ  زا  ار  دوخ  ّصاـخ  تکرح  يارب  مزـال  ناـکت  كـالفا  دـیوگ : یم 
تسا و ضراعم  دـحاو  يادـخ  دوجو  هب  وا  داقتعا  اب  تسد  ورف  نایادـخ  هب  وا  داقتعا  نیا  .دـننک  یم  ذـخا  كالفا ، سوفن  ای  اهنومد 
( یفطل نسح  دـمحم  مجرتم : ص 1463 ، ج 3 ، سترپـمک ، رودوئت  یناـنوی ، نارّکفتم   ) .دروآ یم  داـی  هب  ار  ناتـسرپ  تب  تادـقتعم 
زا دوب ، یعیبط  ملع  رب  ینتبم  هک  یئوطـسرا  یهلا  ملع  زا  هک  درک  يراک  ناوت  یمن  زگره  دیوگ : یم  یبرغ -  نارکفتم  زا  نوسلیژ - 

كارتشالا هب  ام  تسناوت  یم  هک  دوب  يرما  دوجو  بوجو  وطـسرا  رظن  رد  .دوش  هتـشاگنا  غراف  دنراد  ّتیهولا  هک  یتادوجوم  ترثک 
، نوسلیژ نیتا  یطسو ، نورق  رد  هفسلف  حور   ) .دنتسناد یم  دیرف  دیحو و  هتـسویپ  ار  دوجولا  بجاو  يدیحوت  نایدا  هکنآ  لاح  .دشاب 

دوجو هک  مینیب  یمن  نانوی  یفـسلف  ياه  هاگتـسد  زا  کی  چـیه  رد  دـیوگ : یم  نینچمه  يدوواد ) دارم  یلع  همجرت : ، 76 ص 75 - 
هک داد  لامتحا  ناوت  یم  مک  رایـسب  سپ  .دنـشاب  هدرمـش  یئادـخ  نینچ  عبات  ار  ملاع  ّلـک  تأـیه  هدـیمان و  ادـخ  ماـن  هب  ار  يدـحاو 

: يرهطم دیهش  ص 67 ) یطـسو ، نورق  رد  هفـسلف  حور   ) .دنـشاب هدش  يدحاو  أدبم  تفرعم  هب  ّقفوم  یتسار  هب  نانوی  نارظن  بحاص 
تهابـش وطـسرا  يادخ  اما  دیوگ ؛ یم  نخـس  ادـخ  زا  هچ  رگا  وطـسرا  .درادـن  يرّوصت  ادـخ  زا  لوا ، كرحم  ناونع  هب  زج  وطـسرا 

رد : ] دـیوگ یم  زین  نیّفلؤـم -  نـیّققحم و  زا  راـکجنرب -  رتـکد  ص 192 ) یفـسلف ، تالاقم   ) .درادن یهلا  نایدا  يادـخ  اب  ینادـنچ 
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ملع و ناهج ، هب  تبـسن  یتح  هکلب  دـنک ؛ یمن  يراک  ناهج  رد  اهنت  هن  ادـخ  .تسا  دوخ  رد  ّقلعت  ادـخ  لـعف  اـهنت  وطـسرا ] هاگدـید 
رد نآ  زا  سپ  تسا و  هدوب  دّـحوم  ادـتبا  وا  .تسا  ضراعتم  وطـسرا  ریباعت  ادـخ ، ندوب  ریثک  ای  دـحاو  دروم  رد  .درادـن  زین  یهاـگآ 

نامز یسانش  هراتس  ساسارب  اریز  دنک ؛ یم  تابثا  ار  ادخ  لقاّدح 47  55 و  رمع ، رخآ  رد  هدش و  دیدرت  راچد  كرش  دیحوت و  دروم 
تمکح و  ) .دوـش یم  یهتنم  كّرحتماـن  كّرحم  کـی  رب  تکرح  عوـن  ره  دراد و  دوـجو  تکرح  کـلف و  عوـن  ای 47   55 وطسرا ،

ناوتب دـیاش  تشاد و  ّقلعت  دّدـعتم  ءایـشا  لماش  يا  هقبط  هب  ّتیهولا  نوطـالفا  رظن  رد  دـیوگ : یم  نوسلیژ  ص 388 ) ینید ، هشیدـنا 
ص 68) یطسو ، نورق  رد  هفـسلف  حور   ) .دوب یم  ادخ  دیـسر ، یم  دوخ  حیحـص  قیقد و  ّدح  هب  نوچ  یئیـش  ره  وا  لوق  هب  هک  تفگ 

ياه باتک  یتقو  کلذ  عم  وا -  لاثما  وطسرا و  لثم  دندوب - ...  مالـسا  زا  لبق  هک  یـصاخشا  نآ  دیامرف : یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
 - يریصن رتکد  ص 261 ) ج 18 ، ماما ، هفیحـص   ) .تسین اهنآ  رد  تسا  نآرق  رد  هک  يزیچ  نآ  زا  یئوب  مینک  یم  هظحالم  ار  اه  نآ 

هفـسالف ندوب  نّیدتم  باب  رد  یئانتعا  لباق  دنـس  چیه  دـیآ ، یم  رب  یخیرات  نوتم  زا  هک  اجنآ  ات  دـیوگ : یم  نیقّقحم -  نیّفلؤم و  زا 
.تسا هدش  لقن  نآ  فالخرب  یهاوش  هکلب  درادن و  دوجو  یهلا  عیارش  نایدا و  زا  یکی  هب  وطسرا  نوطالفا و  طارقس و  نوچ  مّدقتم 

هژیو ینز  ره  هک  انعم  نیدـب  تسا ؛ یـسنج  كارتشا  نوطالفا ، هب  بوسنم  يارآ  زا  یکی  ( * ص 65 ترتع ، نآرق و  رظنم  زا  هفـسلف  )
: دـیوگ یم  نوطـالفا  .دـنوش  يرادـهگن  نیدـلاو  زا  يادـج  زین  نادـنزرف  هدوب و  نادرم  نیب  كرتـشم ، ناـنز  هکلب  هدوـبن ؛ درم  کـی 
زا ار  هعماج  ناتـسرپرس  هک  نآ  زا  سپ  راذگنوناق  صخـش  ناشنادنزرف ، نز و  هلمج  زا  دشاب ، یکارتشا  ناشزیچ  همه  دـیاب  ناتـسود 
یم اـم  هک  یلکـش  هب  جاودزا  رما  .دـشاب  كرتـشم  اـه  نآ  كاروـخ  هناـخ و  هک  تـشاد  دـهاوخ  رّرقم  هاـگ  نآ  دـیزگرب ، درم  نز و 
دوخ ّصاخ  يرـسمه  سک  چیه  دوب و  دنهاوخ  نادرم  نیا  نارـسمه  ءانثتـسا ، نودب  نانز  نیا   ) .درک دهاوخ  یـساسا  رییغت  میـسانش ،

کیردرف هفـسلف ، خـیرات  يردـنب ؛ ایرد  فجن  همجرت : ، 179 ص 177 -  لـسار ، دـنارت  رب  برغ ، هفـسلف  خـیرات  ( ) .تشاد دـهاوخن 
نخس اما  ص 137 ) ج 1 ، فیرش ، .م م  مالـسا ، رد  هفـسلف  خیرات  يوبتجم ؛ نیدلا  لالج  دیـس  همجرت : ص 264 ، ج 1 ، نوتسلپاک ،
رتشیب ص 307 ... ) ج 1 ، هعبرا ، رافـسا   ) .دور یمن  ینانوی  نافوسلیف  تاراهظا  رد  اـطخ  لاـمتحا  دـیوگ : یم  اردـصالم  : * ناعفادـم

لاغتشا دیاش  و  دنوادخ ...  دزن  وا  تلزنم  بق  وا و  نطاب  رون  و  وا ، فشک  تّوق  رب  دراد  تلالد  وطـسرا )  ) مظعا فوسلیف  نیا  نانخس 
لامک ماقم و  هبترم  هب  وا  تاذ  لماک ، وا  سفن  هک  هدوب  نآ  زا  دعب  قلخ و ...  ریبدت  و  ینودقم ] ردنکـسا  تمدخ  رد   ] ایند روما  هب  وا 

ج هعبرا ، رافـسا  «. ) تسا هتـشاد  یمن  زاب  رگید  راک  زا  يراک  چیه  ار  وا  نأش ؛ نع  نأش  هلغـشی  مل   » هک یماقم  هب  تسا و  دوب  هدیـسر 
ترـضح نادرگاش  زا  همه  طارقـس و ...  وطـسرا و  دـهد  یم  ناشن  هنایم  رواخ  نردـم  خـیرات  یلمآ : يداوج  داتـسا  ( * ص 109 ، 9

ایند درک و  هماقا  ار  ناهرب  ترـضح  نآ  دوجو  .كرـشم  ای  دوب  دـحلم  ای  هنایمرواخ  ناـمز  نآ  اـت  نوچ  دـندوب ، مالـسلا  هیلع  میهاربا 
]!![. دـندش تیبرت  اـه  طارقـس  وطـسرا و  تفرگ و  ارف  ار  ناـنوی  هناـیمرواخ و  ماـمت  یمیهاربا  رکف  نیارباـنب  تـسا ، ربـخ  هـچ  دـیمهف 

تـسد هب  نوطالفا  هب  تبـسن  هار  نیا  زا  یمالـسا  يامکح  هک  یتفایرد  یّقلت و  دیوگ : یم  زین  و  هامرهم 1389 )  17 قرش ، همانزور  )
رذگ رب  هناکرـشم ، ياه  هاگدید  يریطاسا و  ياه  ترثک  شرتسگ  راگزور  رد  هک  تسا  دّحوم  یمیکح  وا  هک  تسا  نیا  دنا  هدروآ 

زا تناعتـسا  اب  یبلق ، دوهـش  هیفـصت و  قیرط  رب  هوالع  و  هدـیزرو ، تّمه  یلزا  روص  قیاقح و  هب  لوصو  و  يّدام ، یعیبط و  رهاوظ  زا 
ج 2، موتخم ، قیحر   ) .تسا هتخادرپ  هدوب  فلس  ءایبنا  میلاعت  لصاح  هک  دیحوت  ياهزرم  زا  تسارح  هب  یموهفم ، لالدتـسا  ناهرب و 

ندرب راک  هب  رّکفت و  هشیدنا و  ظفح  يارب  هفـسالف  دـیوگ : یم  هفـسلف -  هصرع  نارگـشهوژپ  زا  قّقحم -  يدـهم  رتکد  ( * ص 261
عبنم کی  یفوسلیف  ره  يارب  هک  دندیـشوک  هفـسلف ، ریهطت  رت ، هداس  لوق  هب  ای  قیـسفت  ریفکت و  زا  نآ  نتـشاد  ظوفحم  لقع و  درخ و 
هلاقم  ) دندش یملع  ياه  همانرابت  یخرب  هب  لّسوتم  تهج  نیا  زا  دنزاس ، لّصتم  ءایبنا  ملع  هب  ار  امکح  ملع  دـنک و  وجتـسج  ار  یهلا 

هرامش 19 و 20) مالسلا ، هیلع  قداصلا  رون  ۀمانلصف  زا  لقن  هب  ینانوی ، تاّیهلا 
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.تسین یتّذل  نآ  زا  رتالاب  اه ) یـضعب  يارب   ) هک یتّذل  درب ، یم  تّذل  بلطم  ره  نخـس و  ره  ندیمهف  زا  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  *
تّذل شیارب  هک  زیچ  ره  هب  تبسن  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  .تسا  هدومرف  اطع  رـشب  هب  دنوادخ  هک  تسا  گرزب  تمعن  کی  نیا  و 

اب يونعم » ياه  تّذل   » يدیدش ّتیخنـس  لیلد  هب  .دزرو  یم  بّصعت  نآ  هب  دـهد و  یم  رفاو ، شزرا  هاگآدوخان  روط  هب  دـشاب  شخب 
.دنک یم  ادیپ  یگتسباو  نآ  هب  رتشیب  ناسنا  هاگآدوخان ، ریمض 

صخـش هاگآدوخ  رگا  مه ، یتسار  .دـنمان  یم  فئارظ »  » و فئاطل »  » ار نایفوص  ياهرواب  نردـم  ناّیفوص  مینیب  یم  هک  تساـج  نیا 
بوذجم فیطل و  سب  نایفوص  ياه  شیارس  دنامب ، دوخ  هاگآدوخان  ریمض  هطلس  ّتیموکحم و  نامه  رد  صخش  دنکن و  کیرحت 

یتسه هن  و  یتدیقع ،] و   ] یملع هن  دراد  يرنه  شزرا  طقف  يونثم  هک  درک  دهاوخ  كرد  دـناوخب  رایعم »  » اب رگا  .دـش و  دـهاوخ  نآ 
نامزاس و  ماظن »  » تهج زا  دوش  یسررب  رایعم  اب  رگا  نکیل  دراد ؛ یسانش  یتسه  یـسانش و  ناسنا  رد  یمهم  ياه  هتکن  یلب  .یـسانش 

.تسا (1) لّیخت و ...  ربج ، تاضقانت ، راچد  تخس  راکفا ،

567 ص :

بلاج تاکن  دنچ  ره  .دناوخب  ار  يولوم  يونثم ، لقع ، نآرق و  مالسلا و  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  كالم  اب  یـسک  رگا  - 1
هب دـنک ، یم  هدـهاشم  يولوم  ياهرواب  اه و  هتفگ  رب  زین  یناوارف  تاداقتنا  اما  دـیامن ، یم  هظحـالم  نآ  رد  ار  دـنمدوس  یندینـش و  و 

شباتک هک  دراد  اعّدا  يونثم  ۀمّدقم  رد  يولوم  .تسا  داقتنا  لباق  رایـسب  دـنک  یم  حرطم  دوجو  تدـحو  رد  هک  ار  یثحابم  نآ  هژیو 
ره رب  هنایفوص ، دئاقع  نینچمه  باتک و  نیا  رد  ناوارف  تاهابتـشا  دوجو  اب  اما  دـشاب ؛ یم  ربکألا  هللا  هقف  نید و  لوصا  لوصا  لوصا 
زا یلاخ  هک  یملاع  قّقحم و  ره  تسا و  دودرم  ساسا و  یب  ًالماک  يونثم  ةرابرد  يولوم  ياعّدا  هک  تسا  راکـشآ  یتریـصب  بحاص 

ناهج رخف  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  تامیلعت  فالخ  يونثم  ثحابم  زا  يرایـسب  هک  دناد  یم  دـشاب  بّصعت 
بان بارـش  هک  هللا -  همحر  یفجن  ینیما  نیـسحلادبع  خیـش  هللا  تیآ  ترـضح  ریبک  ۀمالع  رـضاح  رـصع  رد  ریدغ  رگایحا  عّیـشت و 

دنهاوخ تمایق  زور  ار  باتک  نیا  يونثم ، يونثم ، يونثم ، دیامرف ... : یم  هراب  نیا  رد  هدیشون ،-  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تفرعم 
یمن هملک  نیا  زا  درذـگ  یم  نوا  زا  ادـخ  يروخب  بارـش  لاس  دـص  رگا  هللا  و  لوصألا !!؟ لصا  لصا  يونثم  رـشحم ...  زور  دروآ ،

یچ ادـخ  دـمهف  یم  يونثم  تسا ...  نآرق  نیمه  وت  لوصألا  لصا  لـصا  زیرب ، کـشا  ناوخب  نآرق  نک  هیرگ  ناوخب  نآرق  .درذـگ 
رد نآ  یتوص  لیاف   ) .مزیزع ردارب  ناوخب ، هزمحوبا  ياـعد  ورب  دـناوخ ، یم  يونثم  اـقآ  تسا !؟ یچ  ادـخ  دـمهف  یم  ظـفاح  تسا !؟

يونثم رب  هک  یلّصفم  حرش  رد  مالسلا  هیلع  يرفعج  یقت  دّمحم  همالع  موحرم  تسا ) هدمآ  مالسلا  هیلع  قداصلا  رون  ۀمانلصف  تیاس 
يولوم باوج  یلقن و  یلقع و  لئالد  اب  دنک و  یم  دراو  يّدج  داقتنا  يو  دئاقع  يولوم و  هب  دروم  دص  زا  شیب  تسا  هتـشون  يولوم 

، دـهد یمن  رارق  دوخ  ذـخأم  ار  باتک  نیا  لاثما  يولوم و  يونثم  زگره  دـشاب  بان  تفرعم  يایوج  هک  یـسک  نیاربانب  .دـهد  یم  ار 
؛» دـیناوخن يونثم  : » میوگ یمن  زگره  ّفلؤم )  ) ریقح نیا  اذـل  .دریگ  یم  ار  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  ناـماد  هکلب 

! دیور یم  ههار  یب  هب  هک  دیریگن  يونثم  زا  ار  ناتدئاقع  زگره  دیناوخ ، یم  يونثم  رگا  میوگ : یم  هکلب 
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: دوش هتخانش  رتشیب  ندوب  روهقم  نیا  رطخ  ات  مروایب  ار  ندیمهف » تّذل   » لابق رد  ندوب  روهقم  موش  ياه  هنومن  زا  یکی  میهاوخ  یم  *

 - راوگرزب داتـسا  میوگ : یم  لد  هت  زا  ادخ  هب  دنگوس  یلمآ - ] يداوج  داتـسا   ] يراوگرزب داتـسا  ( 1383/6/17  ) فراعم ویدار  رد 
.دوش یم  هدیچرب  نامز »  » و ناکم »  » تمایق رد  ینعی  .دوش  یم  هدیچرب  اجک -  یک و  نیأ - » «، » یتم  » تمایق رد  دومرف : یم 

اب یتّیخنس  چیه  دناوت  یمن  دشاب  ناکم  نامز و  زا  غراف  هک  یملاع  .تفگ  نخس  ناوت  یمن  نیا  زا  رت  حیرص  ینامسج  داعم  راکنا  رد 
نإ  ] دنوادخ هک  یتشهب -  يروح  دوجو  رادن !؟ ینّیعم  رطق  دوش » رّوصت  هک  یتّیهام  ره  هب   » یتشهب ببس  ایآ  .دشاب  هتشاد  ّتینامـسج 

تخرد درادن !؟ تماق ، دق ، لوط ، ضرع ، داد -  دهاوخ  داتسا  ترضح  هب  هللا ] ءاش 

568 ص :
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زا زین  ار  ینامـسج  داعم  اهنت  هن  داتـسا  شیامرف  نیا  تشاد !؟ دهاوخن  صّخـشت  نّیعت و  مادک  چـیه  و ...  و ...  یتشهب ، ناسنا  یتشهب ،
لاحم درادـن و  ناکما  دـعب »  » نودـب و  ّدـح »  » نودـب زین  لّثمت »  » و لاثم »  » اریز درادـن ؛ داعم ، راکنا  اب  یقرف  چـیه  ًاقیقد  درب و  یم  نیب 

.دنتسه ناکم  نیع  دعب  ّدح و  .تسا و 

: تاقولخم دروم  رد  لومرف 

.مدع رفص =  ناکم =  ناکم -  دح =  ياهنم )  - ) ناکم . 1

.مدع رفص =  ناکم =  ناکم -  دعب =  ناکم -  . 2

.قولخم دوجو  ناکم =  ّدح =  دعب =  . 3

: سپ .تسا  دودحم  قولخم  دوجوم  .تسادخ  طقف  تیاهن  یب 

.مدع رفص -  ّدح -  دودحم -  دوجوم  . 4

: دیوگب دیامرف و  راکنا  ار  مّنهج  تشهب و  يولوم ؛ دننام  زین  داتسا 

نوعجار هیلإ  ّانإ  مدیوگ : *** نونغرا نوچ  مدع  مدرگ  مدع  سپ 

هب هدـناوخ و  سرد  ار  تاّینوطـسرا  دراذـگ و  یم  یقاب  نونغرا »  » مان هب  يزیچ  هرخـالاب  تسین ، لـئاق  ضحم  مدـع  هب  زین  يولوم  اـما 
هدش و لیدبت  داتـسا  دوجو  هب  هکلب  ّتیـصخش  هب  ملع  نآ  اردصالم  لوق  هب  هدیـشچ و  ار  ندیمهف  تّذل  هدیمهف و  رتهب  ار  نآ  یتسار 

: تسا ریز  دراوم  مسیئوطسرا  لوصا  هلمج  زا  نوچ 

.دنتسه ناکم  نامز و  زا  دّرجم  تادوجوم ، زا  یخرب  . 1

.تسا دّرجم  ریغ  دوجوم  زا  لضفا  رترب و  دّرجم  دوجوم  . 2

.دوش لیدبت  دّرجم  هب  دبای و  لامک  هک  دور  یم  ناسنا ) هژیو  هب   ) زین اهدّرجم  ریغ  . 3

: هجیتن

.دشاب دّرجم  زین  ناسنا  دیاب  سپ  .تمایق  رد  ناسنا  زا  رتالاو  رترب و  يزیچ  هچ  سپ  . 1

.دشاب دّرجم  زین  شتاقّلعتم  تشهب و  دوخ  ینعی  وا  یگدنز  طیحم  دیاب  دشاب  دّرجم  یتشهب  ناسنا  هک  یتقو  . 2

569 ص :
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.دوش هدیچرب  تمایق  رد  اجک -  یک و  نیأ - »  » و یتم »  » دیاب سپ  یئاهن : هجیتن 

، ّتنـس ثیداحا و  مالـسلا ، مهیلع  لآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تامیلعت  نآرق و  تایآ  همه  دـیاب  سپ  رت : یئاـهن  هجیتن 
.مالسلا (1) مالسإلا  یلع  تفگ : دوش و  هتشاذگ  رانک 

570 ص :

: ینامسج داعم  ( 1 میزادرپ : یم  هرامـش  ود  رد  زیچ  ود  هب  يوضر  یـضترم  خیـش  هللا  تیآ  دـنمجرا  داتـسا  مالک  تاحیـضوت  رد  - 1
ندوب ینامـسج  دوش ، یم  تفایرد  عطق  روط  هب  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  میلاعت  میرک و  نآرق  هب  هعجارم  اب  هچنآ 

یموهفم رب  ای  هدرک و  راکن  ار  ینامـسج  داعم  بلغا  نافوسلیف  اما  تسا ؛ تمایق  رد  يّدام  يرـصنع و  نادـبا  ماـسجا و  رـشح  داـعم و 
نآ ینامـسج -  باذـع  میعن و  داسجا و  رـشح  مضه  كرد  هب  رداق  یفـسلف ، ینابم  لوصا و  هک  ارچ  دـننک ؛ یم  لـمح  هتخاـس  دوخ 

نیدلا ریصن  هجاوخ  نید : ناملاع  دزن  ینامـسج  داعم  هب  داقتعا  ّتیمها  .تسین  دنک -  یم  میـسرت  نییبت و  تعیرـش  یحو و  هک  هنوگ 
يا ههبش  چیه  نآ  توبث  رد  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  نید  تاّیرورض  زا  ینامسج  داعم  هللا : همحر  یسوط 

، هدوب ایند  رد  هک  یتروص  نآ  اب  هدش و  هدنز  تمایق  زور  رد  ندب  هّقرفتم  يازجا  هک  تسا  نیا  ینامـسج  داعم  زا  دوصقم  و  تسین ... 
، تمایق رد  ندش  روشحم  هللا : همحر  یّلح  همالع  ص 255 ) داقتعالا ، دیرجت  حرش  یف  دارملا  فشک   ) .دش دنهاوخ  رضاح  رشحم  رد 
ار یندب  داعم  سک  ره  تسا و  نید  ناکرا  زا  نآ  شریذـپ  تابثا و  تسا و  گرزب  یلـصا  نیا  .دوب  دـهاوخ  سوسحم  ندـب  نیمه  اب 

داقتعا رد  ناناملسم  ۀمه  هللا : همحر  یناث  دیهش  ص 376 ) قدصلا ، فشک  ّقحلا و  جهن   ) .تسا رفاک  عامجا  هب  دنادن ، یعطق  تباث و 
داعم زا  دوصقم  دنا و  هدش  یناحور  داعم  هب  لئاق  هدرک و  یفن  ار  داعم  ندوب  ینامـسج  هفـسالف  اما  دـنراد ، قاّفتا  ینامـسج ، داعم  رب 

، نآرق هاگدید  زا  داعم   ) .دوش یم  هدنز  هتشاد ، ایند  رد  هک  یتروص  نآ  اب  دشاب و  یم  نآ  يانف  زا  سپ  ندب  دّدجم  تقلخ  ینامسج ،
نادـبا اب  ازج  زور  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  ناناملـسم  رثکا  هّیماما و  ةدـیقع  هللا : همحر  یـسلجم  همـالع  ص 227 ) لقع ، ثیدـح و 

ندوب لاحم  ههبـش  تهج  هب  ار  داعم  ندوب  ینامـسج  نافرع ، نایعّدم  ناناملـسم و  زا  يا  هّدع  فصولا  عم  ددوش ...  یم  هدـنز  يویند 
، شراثآ زا  يدّدعتم  دراوم  رد  اردـصالم  ص 47 ) ج 7 ، راونألا ، راحب   ) .دـنا هدـش  یناحور  داعم  هب  لئاق  هدرک و  ّدر  مودـعم ، ةداعا 
هک یتاعوضوم  زا  یکی  دـیوگ : یم  داـعم  أدـبم و  باـتک  رد  میروآ : یم  ار  دراوم  نآ  زا  یخرب  هک  هدرک  راـکنا  ار  ینامـسج  داـعم 
رقف زج  دراد  دوجو  نآ  رد  نادهاشم  تاسوسحم و  زا  هچنآ  ایند و  هک  دنادب  دیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  يرورض  نآ  نتشاد 

هک یمادام  دـشاب ...  یم  سفن  يزاین  یب  ینغ و  زا  ترابع  یناحور  ملاـع  ترخآ و  یلو  تسین ؛ رگید  زیچ  سفن ، جاـیتحا  تّدـش  و 
تلآ یتشک ، دراد و  جایتحا  یتشک  هب  ایرد  طیحم  رد  درونایرد  هک  يروط  نامه  تسا ، ندـب  هب  جاتحم  داد ، رارق  اـیند  نیا  رد  سفن 

ار یتشک  دش ، صالخ  بآ  ریسم  ندومیپ  زا  تفای و  تاجن  ایرد  نافوط  ياه  هکلهم  زا  هک  یعقوم  تسا و  لحاس  هب  ندیـسر  هلیـسو 
الویه رحب  زا  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  تسا  یتلآ  ندـب  اریز  تسا ؛ نینچ  زین  ناسنا  عضو  درادـن ، نآ  هب  يزاین  رگید  دزاس و  یم  اهر 
روبع تاّیدام  يایرد  زا  هک  تقو  ره  دنک و  یم  هدهاشم  یعیبط  ّساوح  رذـگهر  رد  ار  تاسوسحم  دـسر و  یم  ّتیناحور  لحاس  هب 

هب هلحرم  نآ  زا  ات  دربب  رـس  هب  هدومن  داجیا  هچنآ  اـب  دـناوت  یم  لاـثم  ملاـع  رد  سفن  .دوش  یم  زاـین  یب  ندـب  هب  ّقلعت  زا  رگید  درک ،
داقتعا داسجا ، رشح  داعم و  باب  رد  رگید  تسپ  لزان و  داقتعا  دیوگ : یم  رافسا  رد  ص 326 ) داعملا ، أدبملا و   ) .دسرب قلطم  يانغ 

ات نانآ  معز  هب  هک  ندب -  یلـصا  يّدام و  هدـنکارپ  يازجا  عمج  زا  ترابع  ار  داعم  هک  تسوا  لاثما  يزار و  رخف  نوچ  مالک  ياملع 
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هتکن نیا  زا  نانیا  .ددرگرب  قباس  تروص  نامه  اب  ناسنا  دریگ و  یم  ّقلعت  نآ  هب  حور  رگید  راـب  اـت  دـنناد  یم  تسا -  یقاـب  تماـیق 
مّود هئـشن  هک  تسین  هدیـشوپ  تریـصب  بحاـص  رب  هک  یلاـح  رد  ترخآ ...  رد  رـشح  هن  تساـیند و  رد  رـشح  رما ، نیا  هـک  دـنلفاغ 
زاغآ رـشح ، گرم و  دراد و  تنیابم  لگ  بآ و  كاخ و  زا  قولخم  دوجوم  نیا  اـب  هک  تسا  دوجو  زا  رگید  یعون  روط و  ترخآ ) )

رد يو  ص 153 ) ج 9 ، هعبرا ، رافـسا   ) .یناملظ فیثک  یکاخ  ندب  يّدام و  تقلخ  هب  تشگزاب  هن  تسوا ، برق  ادـخ و  هب  تشگرب 
یم رب  نآ  هب  دّدجم  حور  دوش و  یم  هدنز  يرـصنع  ندـب  نیمه  دـندقتعم ، هک  ینیملـسم  زا  هتـسد  نآ  ص 180  ج 9 ، هعبرا ، رافـسا 
یم نایب  ار  داعم  نیمه  میرک  نآرق  رـسارس  هک  تسا  لاح  رد  نیا  و  دـنک !! یم  ناـیب  يرـشق  ناداـن و  ياـه  ناـسنا  داـقتعا  ار  ددرگ ،
دنک یم  دییأت  ار  دوجوم  دوجو و  تدحو  تحارص  هب  دنز و  یم  وناز  یبرع  نبا  دئاقع  ربارب  رد  تبقاع  اردصالم  نوچ  هتبلا  .دیامرف 
داعم هب  دناوت  یمن  زگره  هدیقع  نیا  اب  ص 110 ) ج 6 ، رافسا ، «. ) تادوجوملا ّلک  ءایـشألا و  مامت  دوجولا  بجاو  ّنإ  : » دیوگ یم  و 

دندرگ یم  زاب  تاذ  هب  يزور  تاّیلجت  نیا  ددنوادخ و  تاذ  یّلجت  ءایـشا  مامت  يو  یبرع و  نبا  هاگید  رد  اریز  دشاب ؛ دقتعم  ینآرق ،
دّرجم ناسنا  رگید  هاگدـید ، نیا  قبط  سپ  دـنوش ؛ یم  قرغ  یناـف و  یهلا  نارک  یب  ياـیرد  رد  يا  هرطق  نوچ  و  دوعـص ) سوق  رد  )
داتسا کی  ناونع  هب  نونکا  هک  دنمجرا -  داتسا  .تسا و  ضحم  دّرجت  دشاب ، هللا  یف  يانف  نامه  هک  مه  وا  تمایق  دوش و  یم  ضحم 

دوجو و تدحو  رد  یبرع  نبا  ینابم  هب  هّجوت  اب  هدمآ ، يوضر  داتـسا  مالک  رد  هک  تسا -  روهـشم  نآرق  رّـسفم  فراعم و  هفـسلف و 
ینامـسج داعم  دنا  هتفگ  اردصالم  لاثما  دیوگ : یم  اردصالم  داعم  ةرابرد  يرّهطم  دیهـش  دیوگ !! یم  نخـس  هللا  یف  يانف  دوجوم و 

داعم هک  یتقو  تسا و  دّرجم  حور  اردصالم  رظن  رد  هک   ) حاورا ملاع  حور و  دوخ  لخاد  دـنا  هدرب  ار  ینامـسج  داعم  همه  اما  تسا ؛
ملاـع رد  ینامـسج  صئاـصخ  نیا  دـنا : هتفگ  ینعی  تفگ .] نخـس  نآ  ندوب  ینامـسج  زا  ناوت  یمن  رگید  دوـش  حرطم  حور  لـخاد 
قیبطت میناوت  یمن  ینآرق  تایآ  عومجم  اب  ار  نیا  ام  ینعی  .تسا  هدرکن  ّلح  ار  لکـشم  مه  بلطم  نیا  هّتبلا  اما  دراد ...  دوجو  حاورا 

یم تکرـش  یئابطابط  همالع  موحرم  سرد  رد  هک  یناحبـس  رفعج  خیـش  دنمجرا  داتـسا  ص 793 ) ج 4 ، راـثآ ، هعوـمجم   ... ) مینک
رطاخ هب  .درک  یمن  سیردـت  ار  داعم  تقو  چـیه  ناشیا  دـیوگ : یم  رافـسا  داعم  دروم  رد  یئابطابط  موحرم  رظن  هراـبرد  تسا ، هدرک 
نایب تقو  چیه  ار  ّتلع  .دندرک  لیطعت  ار  سرد  میدیـسر  داعم  ثحبم  هب  یتقو  میدناوخ ، یم  هموظنم  ناشتمدـخ  هک  یماگنه  مراد ،
لوبق ار  نیّهلأتملا  ردـص  موحرم  داعم  یئابطابط ، همالع  موحرم  هک  دوب  نیا  مینک  فشک  میتسناوت  ام  هک  يزیچ  اـهنت  طـقف  .دـندرکن 
داـعم هن   ] تسا یخزرب  داـعم  عوـن  عـقاو  رد  هـتفگ ، اردـصالم  هـک  ار  يداـعم  درک ...  یمن  قیبـطت  تاـیآ  رهاـظ  اـب  نوـچ  دنتـشادن ،
دنتسه هّیبیغ  روص  هلـسلس  کی  هصالخ  تسا و  یخزرب  ةویم  هویم  .تسا  مرج ] نودب  یّلثمت  ینعی   ] یخزرب مسج  مسج ، ینامـسج ؛]

ص هیلاعتم ، تمکح  رد  ینامـسج  داعم   ) .تشادن لوبق  ار  داعم  نیا  یئابطابط  همالع  موحرم  .دنراد  تروص  طقف  دـنرادن و  هّدام  هک 
داـعم یفاـن  یگمه  هک  دراد  یتارظن  زین  بقع  باوـث و  مّنهج و  تـشهب و  ّتیهاـم  ةراـبرد  قوـف ، دراوـم  رب  هوـالع  اردـصالم  ( 234
يازا هب  ام  اهنآ  يارب  دناد و  یم  كاردا  ۀلوقم  زا  ار  یمّنهج  باذع  یتشهب و  ياه  تمعن  يدّدـعتم ، دراوم  رد  يو  .تسا  ینامـسج 
باتک رد  هدومن : ناونع  هب  دناد ، یمن  یمدآ  سفن  زا  جراخ  يرما  ار  مّنهج  تشهب و  تمایق و  ًاساسا  تسین و  لئاق  ینامسج  ینیع و 

ناتخرد و تاغاب و  رـصق و  يروح و  زا  نوگانوگ  ياه  تمعن  دنک و  یم  هدهاشم  ترخآ  ملاع  رد  ناسنا  هچنآ  دـیوگ : یم  هیـشرع 
؛ دنتسین یمدآ  حور  تقیقح  زا  ادج  جراخ و  سفن و  تاذ  زا  نوریب  روما  دنیب ، یم  یشتآ  ياه  باذع  نینچمه  اه و  همشچ  اهرهن و 

يّدام ياه  تروص  زا  رت  یمئاد  تقیقح  تهج  زا  رت و  مکحم  توبث  ثیح  زا  رت و  يوق  يرهوج  ثیح  زا  دنتسه و  سفن  دوخ  هکلب 
تایآ مامت  بآ  ریز  اردـصالم  نایب  نیا  اـب  ص 112 ) هّیـشرع ،  ) .دنرادروخرب دـنراد ، رارق  لیلحت  دّدـجت و  ضرعم  رد  هظحل  ره  هک 

چیه ناکما  ملاـع  رد  .مالـسلا 2 ) مالـسإلا  یلع  میئوگب : ار  يوضر  داتـسا  فرح  دـیاب  دوش و  یم  هدز  تسا  داعم  ةراـبرد  هک  ینآرق 
تارّکفت راثآ  زا  تسا  هدـش  حرطم  هکئـالم  حور و  دّرجت  اـب  هطبار  رد  هچنآ  تسین و  ناـمز ) ناـکم و   ) هّدـُم هةداـم و  زا  دّرجم  زیچ 
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چیه نانخـس  رد  امـش  .دوش  یم  هدهاشم  دنا  هتفریذپ  ریثأت  نانآ  زا  هک  یناسک  ای  هفـسالف و  نانخـس  رد  طقف  هک  تسا  ناتـساب  نانوی 
.دـیئامن یمن  هداشم  ار  هکئـالم  حور و  دّرجت  عوضوم  فسلفتم  ریغ  نیمّلکتم  هعیـش و  ناثّدـحم  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  زا  کـی 

یلقع لیلد  - 1 مینک : یم  نایب  راصتخا  تروص  هب  اج  نیا  رد  ام  .دـنک  یم  لاطبا  ار  هکئالم  حور و  دّرجت  ثحب  یلقن  یلقع و  لئالد 
دشاب و هتشاد  ار  هدام  ياه  یگژیو  تاّیصوصخ و  هن  ینعی  ، ) دشاب هّدُم  هّدام و  زا  دّرجم  هک  يدوجوم  هکئالم : حور و  دّرجت  مدع  رب 

.دوب دهاوخن  وا  تاذ  يارب  يّدح  دندقتعم ) هنوگ  نیا  تادّرجم  ةرابرد  هفـسالف  هک  دیاب  دایز  مک و  رییغت و  هن  دجنگب و  نامز  رد  هن 
هچنآ اریز  دوب ؛ دهاوخ  دودـحمان  وا  تاذ  تساّربم ، نامز  هّدام و  تاّیـصوصخ  تارییغت و  مامت  زا  هک  دّرجم  دوجوم  رگید  ترابع  هب 
ملاع رد  دودحمان  دوجوم  دـنچ  تسا  لاحم  ًالقع  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، ناکم  نامز و  ۀـلوقم  دوش  یم  تادوجوم  دـیدحت  ببـس  هک 

تادوجوم مامت  تسا و  دودحمان  دّرجم و  ملاع  رد  دنوادخ  طقف  میئوگب : دـیاب  دـننز ) یم  ّدـح  رگیدـکی  هب  تادوجوم  اریز   ) دـشاب
طقاس یئادخ  زا  ار  ادخ  دیاب  دـندّرجم ، حور  هکئالم و  ادـخ و  میئوگب : رگا  .دـنجنگ  یم  ناکم  نامز و  ۀـلوقم  رد  دودـحم و  رگید 

دهاوخن وا  تاذ  يارب  يّدـح  دـجنگ ) یم  ناکم  نامز و  رد  هن  دـبای و  یم  رییغت  هن  تسا و  مان  ّتیلعف  هک   ) دّرجم دوجوم  اریز  مینک ؛
هکئالم و نیاربانب ، میا ! هدومن  زیوجت  دـنوادخ  يارب  ار  یهانت  ّدـح و  تقیقح  رد  ًاضرف )  ) دودـحم ریغ  تاذ  دـنچ  شریذـپ  اـب  دوب و 
هیآ 1 رطاف  هروس  رد  هکئالم : حور و  دّرجت  مدـع  رب  یلقن  لیلد  .دنجنگ 2 - یم  ناکم  نامز و  ۀلوقم  رد  دنتـسین و  دّرجم  حور و ... 
، دراد هکئالم  ّتینامـسج  رب  تلالد  هیآ  نیا  .دـنک و  یم  یفرعم  هناگراهچ  هناگ و  هس  هناگ و  ود  ياهلاب  ياراد  ار  هکئـالم  دـنوادخ 
ار انعم  دیابن  روهظلا » هلاصا   » هدعاق قبط  تسا و  ّتینامسج  زا  یعون  ندوب  اراد  هناشن  اه ، لاب  نآ  اب  زاورپ  هکئالم و  نتـشاد  لاب  اریز 

لثم  ) میرک نآرق  ياج  دـنچ  رد  نینچمه  .میوش  یمن  یلقع  عنم  راچد  هیآ ، نیا  رهاظ  يانعم  ذـخا  اب  اریز  دومن ؛ لمح  رهاـظ  ریغ  هب 
لیئربج رگا  هک  تسا  حضاو  ًالماک  .تسا  هتفگ  نخس  رـس  مشچ  اب  هکئالم  تیؤر  زا  دنوادخ  ات 19 ) هیآ 16  زا  میرم  هکرابم  هروس 
تیؤر درادـب و  هضرع  ار  دوخ  رـشب  بلاق  رد  ّصاخ و  یناکم  رد  هک  تشادـن  ناکما  زگره  دوب ، هّدـُم  هّدام و  زا  دّرجم  مالـسلا  هیلع 

اریز دـشاب ؛ حیحـص  دـناوت  یمن  زگره  تقیقح ، هن  تسا  زاجم  باب  زا  تیؤر  هک  دـنیوگ  یم  هراب  نیا  رد  هفـسالف  هک  هچنآ  .دوش و 
مالـسلا مهیلع  موصعم  ناماما  زا  يدّدـعتم  تایاور  رد  نینچمه  و  ددرگ ! یم  نآرق  تایآ  مادـهنا  هب  رجنم  لیوأت  ریـسفت و  هنوگ  نیا 

هللا همحر  قودص  دیحوت  هب  دینک  عوجر   ) .دوش یم  هدیمهف  هکئالم  ندوب  ینامسج  ًامامت  دنا ، هدومرف  نایب  هکئالم  فیـصوت  رد  هک 
ص 145 اه ج 59 ، پاچ  زا  یضعب  رد  ص 145 و  ج 56 ، راونألا ، راحب  باتک  رد  هلالج ) ّلج  هللا  همظع  رکذ  ناونع  تحت  باب 38 
زا هدافتسا  اب  ناملسم  هفسالف  .دراد  تلالد  هکئالم  ّتینامسج  رب  نآ ، ثیداحا  همه  یّلک  قایـس  هکئالملا » هقیقح  باب   » ناونع تحت 

ناتساب نانوی  بتکم  رد  هک  نامز ، هدام و  زا  دّرجم  ًالماک  یلایخ  هناگ  هد  تادوجوم   ) هرـشع لوقع  ثحب  رد  ناتـساب ، نانوی  فراعم 
هکئالم نامه  ار  هرـشع  لوقع  تاّینایحو ، اب  فراعم  تارّکفت و  نآ  قیبطت  رد  دنا و  هدومن  حرطم  ار  تارّکفت  نیا  تسا ) هدش  حرطم 
ناماما ثیداحا  دـش -  نایب  هک  یلقع  ۀـّلدا  رب  هوالع  نینچمه -  و  دـنا !! هدومن  نایب  هدـش -  دای  اه  نآ  زا  تاـیاور  نآرق و  رد  هک  - 

یم مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  هنومن : ناونع  هب  دـشاب ، یمن  دّرجم  زین  حور  هک  دراد  اـنعم  نیا  رب  حیرـصت  مالـسلا  مهیلع  موصعم 
َحوُّرلا َّنَأل  ِحوُّرلا  ِظَفل  یلَع  ُهَجَرخأ  امَّنإ  ِحیرلا و  نِم  ُهُمـسا  َّقتـشا  ُهَّنأل  ًاحور  َیِمُـس  امَّنإ  ِحـیِّرلاک و  ٌكِّرَحتُم  حوُّرلا  َّنإ  دـنیامرف ...« :

ح ص 17 ، رابخألا ، یناعم  ح 3 ؛ ص 171 ، هللا ، همحر  قودصلا  خیشلل  دیحوتلا  ح 3 ؛ ص 133 ، ج 1 ، یفاکلا ،  ...« ) ِحیّرلل ٌِسناُجم 
یف ناهربلا  ص 108 ؛ ج 3 ، یفاصلا ، ریـسفت  ح 342 ؛ ص 416 ، ج 1 ، یفاولا ، ص 323 ؛ ج 2 ، جاجللا ، لـهأ  یلع  جاـجتحالا  12 ؛

ج نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص 266 ؛ ص 28 و ج 71 ، ص 12 و ج 58 ، ج 4 ، راونألا ، راحب  ح 5851 ، ص 363 ، ج 3 ، نآرقلا ، ریسفت 
زا كّرحتم و  داب  دننام  تسا  يدوجوم  حور  ص 122 و ص 502 .) ج 7 ، بئارغلا ، رحب  قئاقدلا و  زنک  ریسفت  ح 429 ؛ ص 216 ، ، 3

هتفگ حور  نآ  هب  تسا  داب  سنجمه  هک  تهج  نیا  زا  .تسا و  هدـش  هتفرگ  داب )  ) حـیر زا  نآ  مسا  هک  تسا  حور  شماـن  تهج  نیا 
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ثیداحا محورلا  سفنلا و  هقیقح  باـب   » رد ص 1  اه ج 61 ، پاچ  یـضعب  رد  ص 1 و  ج 58 ، راونألا ، راحب  باـتک  رد  .دوش و  یم 
هجوت دیاب  هتبلا  .دراد  نآ  ندوب  ینامسج  رب  تلالد  تحارص  هب  دش  هدیمد  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  رد  هک  یحور  هرابرد  باب  نیا 

.دنوش یبلاق  هب  لّثمت  هک  نیا  رگم  دندرگ  یمن  تیؤر  دنا و  فیطل  مسج  حور  هکئالم و  هک  تشاد 
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571 ص :
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572 ص :
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، ّتبت ياه  هطقن  نیرتدـنلب  ناضاترم  يدـنه ، ناـیکوج  نوطـالفا ، نیدـلا ، ییحم  وطـسرا ، روگ  میا  هتفرگ  تسد  هب  گـنلک  لـیب و  *
هّکت ام  زا  مادـک  ره  ناهد  هب  .دوب  هدرک  هداـمآ  اـم  يارب  ار  شا  هنیمز  رت  شیپ  نبرُک  يرناـه  هک  مینک ، یم  رپ  یه  مینک و  یم  ئهار 

ره هک  مریگ  يا ، یئاذـغ  يورین  هن  دراد و  يا  هّزم  هن  تسه و  ناـنچمه  میوجب  تماـیق  اـت  هک  دـنا  هتـشاذگ  یکیتسـالپ  سمادآ  يا 
تایکوج رد  دنشاب و  وطسرا  نوطالفا و  زا  رت  صّصختم  رتالاب و  رتهب ، تاّینانوی  رد  ام  ناوج  نایوجشناد  ناوج و  ياه  هبلط  زا  مادک 

تـسین یـسک  ایآ  دـنوش ، نیدـلا  ییحم  دـینج و  جالح ، زا  رت  فراع  رت و  یفوص  فّوصت  رد  دـنوش و  نایئادوب  نایئودـنه و  زا  رتهب 
کی راک  ردق  هب  اهنیا  همه  ایآ  درک !؟ دنهاوخ  دابآ  ار  ام  ترخآ  ياجک  ام و  ایند  ياجک  تسیچ !؟ اه  نیا  هدئاف  اذام »؟ ّمث  : » دـیوگب

؟ دراد بالقنا  مدرم و  تلم و  نیا  هب  يا  هدئاف  زرواشک  رگراک  ای  هناخ  زگراک  نآ  زور 
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ار نایناهج  هک  میوش  یم  رادروخرب  ردق  نآ  دسر ، یمن  ام  تسد  هب  هک  اه  هچ  دنوش ، مالسلا  هیلع  یقداص  ماما  ناناوج ، نیا  رگا  اما 
.مینک (1) عّیشت  بوذجم  هکلب  توهبم ،

ره یبن و  ره  راختفا  زین  ار  یماطـسب  دیز  اب  نیدـلا ، ییحم  دـینج ، دـناد  یم  یلو » یبن و  ره  راختفا   » ار مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  يولوم 
.تسا یمیمعت » تیالو   » یلو زا  مه  شدارم  .دناد  یم  یلو 

575 ص :

نخـس نایوجـشناد  بالط و  نیب  رد  هّیفوص  ناگرزب  یفـسلف و  ياه  ّتیـصخش  تمظع  رد  ناـنچنآ  ههد ، دـنچ  نیا  رد  هنافّـسأتم  - 1
یحو ایوگ  دنک ، دقن  ار  اردصالم -  يولوم و  یبرع و  نبا  لثم  اه -  ّتیصخش  نیا  زا  یکی  دهاوخب  یشیدنا  دازآ  رگا  هک  دنا  هتفگ 
هّیملع ةزوح  زا  ناوج  يا  هبلط  هک  ّفلؤم )  ) ریقح نیا  دوش !! یم  ناوارف  ياه  تمهت  نوگانوگ و  ياهریت  جاـمآ  هدرب و  لاؤس  ریز  ار 

طّـسوت هنافّـسأتم  اما  مزیخرب ؛ یملع  هلباقم  هب  شناوریپ  یبرع و  نبا  یفارحنا  دـئاقع  اـب  هک  مدومن  فیلکت  ساـسحا  مشاـب  یم  زاریش 
بلاغ ّوج  .مدش  یسایس ، ياه  گنا  و  يرـشق ، یمهفن و  بالط ، نیب  رد  فالتخا  داجیا  هب  مهّتم  نایوزوح  ریغ  نایوزوح و  زا  یخرب 

؛ تسین يداریا  چیه  دوش ، هتفگ  بالط  يارب  اردصالم  يرتسبش و  يولوم و  نیدلا و  ییحم  زا  زور  هنابش  رگا  هک  تسا  نیا  هزوح  رب 
يارب هّیفوص  تارّکفت  ّدر  رد  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  ثیداـحا  رگا  اـما  تسا ؛ تفرعم  يزومآ و  ملع  نیع  هکلب 

سّردـم نآ  رگا  و  ینک »!؟ یم  تواضق  هنوگ  نیا  هک  یتسه  رگ  يرـشق  رگم  : » دـنیوگ یم  زوسلد  سّردـم  هب  دوش  هدـناوخ  بـالط 
بانتجا وا  زا  تسا و  فرحنم  يو  هک  دننک  یم  دومناو  يا  هنوگ  هب  هعماج  رد  سپـس  دـنهاوخ و  یم  ار  يو  رذـع  تشادـنرب  تسد 

هناخ ار  ادخ  هدنب  نآ  دننک و  یم  نآ  ینشاچ  دراد -  لکشم  ماظن  اب  ینالف  ًالثم  هک  ار -  یـسایس  ياه  گنا  زین  رگید  یخرب  دینک و 
سک ره  دنا و  هتفرگ  تسد  هب  ار  تاناکما  همه  یبرع  نبا  تارّکفت  ناگدنراد  زین  اه  ناگرا  اه و  هاگتسد  رد  .دننادرگ و  یم  نیـشن 

يو هب  تاناکما  هن  دراد و  یهاگیاج  هن  نک  زاربا  دـهاوخب  دـشاب و  فلاخم  يو ، ناعبات  یبرع و  نبا  ناـفرع  هفـسلف و  اـب  يا  هّرذ  هک 
رد مداد و  یم  ار  فراعملا » هیادـب   » سرد زاریـش  رد  يا  هسردـم  رد  ریقح  نیا  .تسا  هنوگ  نیا  عضو  زین  اـه  هناـسر  رد  دـنهد و  یم 

، دوب هدش  ذخا  هفـسالف  هیفوص و  راکفا  زا  هک  ار  نآ  ياهزارف  زا  یخرب  باتک -  ثحابم  لماک  نداد  حیـضوت  زا  دعب  سرد -  لالخ 
فسأت لامک  اب  اما  دنوش ؛ هدیشک  قیقحت  شوج و  بنج و  هب  بالط  هک  دوب  هدش  ببـس  رما  نیا  مداد و  یم  رارق  یملع  داقتنا  دروم 

؛ مدوب اج  نآ  ۀبلط  لاس  مدش و 16  دراو  ملپید  زا  دـعب  نم  هزوح  نیا  رد  وگن !! هفاضا  يزیچ  وگب و  ار  سرد  طقف  هک  دـنتفگ  نم  هب 
يرگید لئاسم  هتبلا  دنهاوخب و  ارم  رذع  هنامرتحم  ات  دندرکن  ملیخد  اهراک  زا  يا  هّرذ  رد  دنتفرگ و  نم  زا  ار  سورد  مامت  نایاقآ  اما 

اه و لاق  لیق و  یعامتجا و  ّتیعقوم  دشابن  ادخ  يارب  رگا  راک  يرآ ، دنتـشادن !! ار  ریـصقت  اپارـس  ریقح  نیا  ندید  مشچ  هک  دوب  مه 
يارب هن  مینک  راک  وا  ياضر  يارب  طقف  هک  دهد  رارق  میقتسم  طارـص  رد  ار  ام  دنوادخ  یبلط ! ّقح  تقیقح و  هن  ددرگ  یم  كالم  ... 
ناریو هک  تداسح  زا  ار  ام  دـنوادخ  و  تـالّمجت !! هب  ندوب  شوخلد  اـم و  زا  نارگید  یـسوب  تسد  ترهـش و  یعاـمتجا و  ّتیعقوم 

.درادب ظفح  زین -  تسا -  نید  هدننک 
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: یلب هک  اه  نآ  هنادـنمرنه  شیارـس  رگم  درادـن ، دوخ  زا  يزیچ  ثیدـح و  لـعج  اـی  تسا  تاـیکوج  همجرت  اـی  دراد  هچ  ره  يولوم 
.تسا يرنه  غوبن  رهظم  حالطصا  هب  رداون و  زا  وا  يرنه  شزرا  تسا و  دنمرنه  هدنیارس  ًافاصنا 

: دیمان فرصم » یب  يوراج   » ار نآ  تسب و  رمک  هللا  الا  هلا  حبذ ال  هبون  زا  يولوم 

رابغ نازیگنارب  ایرد  نیا  زا  تفگ  *** راگن نآ  متسد  هب  یئوراج  داد 

؛ مناوخب دـنلب  يادـص  اب  يونثم  هژیو  گنهآ  اب  ار  نآ  هک  موش  یم  کـیرحت  مسیون  یم  ار  رعـش  نیا  نم  دوخ  هک  یتقو  نیبب ، ار  رنه 
«. هللا الا  هلا  ال   » دروم رد  هژیو  هب  تسا  نیمک  رد  هشیمه  ناطیش  اریز  دنک ؛ یم  کیرحت  ار  مدآ  ناطیش  ًاروف  رنه ، رب  هوالع  اریز 

زا یّنس  يولوم  رعش  راب  نیا  درک  دنلبرـس  يراوزبس  ات  دیکلپ  یم  هعیـش  نایم  رد  وا  ۀنایفوص  راکفا  دش ، یفوص  اردصالم  نآ  زا  سپ 
ییحم فّوصت  جوم  دمآ و  نبرک  يرناه  .دیسرن  یئاج  هب  زاب  اما  دروآ ، ملق  هب  درک و  ّمنرت  ار  نآ  وا  دمآ و  نوریب  هعیش  کی  موقلح 

: دش نشور  شراد  مان  فراع  زا  دیدج  همان » یهلا   » کی هب  نام  مشچ  کنیا  .دروآ  تکرح  هب  ناریا  رد  ار  یئاردص  نیدلا و 

.تسا امن  نسح  نسح  یئوت و  نسح  یهلا !

: دیوگ یم 

.دنیوگب نارگید  ار  هللا » الا  هلإ  ال   » میتابثا هک  مراد  مرش  تابثا  یفن و  نتفگ  زا 

تسا و ال »  » نآ یفن  تسا ، هتشاذگ  مان  تابثا » یفن و   » ار هللا » الا  هلإ  ال   » هتشادرب و ار  فرصم » یب  يوراج   » ناونع اقآ  نیا  حیـضوت :
هکلب تسا ؛ هتساخرب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  گنج  هب  میقتـسم  فرط  ام ...  رب  ياو  يا  دراد !!؟ راع  نآ  نتفگ  زا  و  هللا » الا   » نآ تابثا 

.دگنج یم  ادخ  اب 

.دمان یم  روآ » مرش   » ار هللا » الا  هلإ  ال   » وا

ال  » نتفگ زا  دیاب  تسا ، اردصالم ، ءایشألا » ّلک  دوجولا  بجاو  َّنأ  ملعا   » راعـش وریپ  تسا و  دقتعم  یئادخ » زیچ  همه   » هب هک  یـسک 
.دنتفر یمن  هللا » الا  هلا  ال   » راب ریز  اهنت  دنتشاد ، هدیقع  هللا »  » هب شیرق  ناتسرپ  تب  هک  میناد  یم  .دشاب  هتشاد  مرش  هللا » الا  هلا 
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هک تسوا  نید  ناج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مشچ  رون  هللا » الا  هلا  ال  ، » هتفگ هللا » الإ  هلإ  ال   » اج همه  نآرق  رد  دـنوادخ 
.دروآ یم  نابز  هب  هناقفانم  يراسمرش  اب  ار  نآ  رمع  رخآ  ات  نایفسوبا  مرش و  نآ  نتفگ  زا  لهجوبا 

وا نخـس  دروم  رد  يزیچ  دـیاب  سپ  دـشاب ، رتاـیوگ  رت و  حـضاو  رت  نشور  شدوخ  راـتفگ  زا  هک  میوگب  هچ  میوـگب ؟ هچ  مناد  یمن 
!؟!...  هک دیسرپ  همه  زا  دیاب  تفگن 

ردیح دّیس  نآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مرح  نیا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ّشع  نیا  مق » ریخـست   » يانعم تسا  نیا  و 
.تسا هدرک  لیدبت  هینوق  هب  ار  مقر  هک  یلمآ  نیرخآ  مه  نیا  هعیش ، هب  فّوصت  ةدنهد  ذوفن  نیلوا  یلمآ 

، عافد هّیحور  ظفح  بالقنا و  ظفح  لالقتـسا و  ظفح  روشک ، ظفح  رکف  رد  ارچ  میـشاب  هتـشادن  عّیـشت  ترخآ ، نید ، اب  يراک  ًـالعف 
!!؟! میتسین تریغ و ...  ظفح 

(1) مینزب !؟» ناناملسم  رفک و  رس  رب  تدحو  ياپ   » دیاب اجک  ات 

577 ص :

نآ نأـش  بقاـنم و  هناـگ و  هس  ياـفلخ  زا  تاّرک  هب  يوـنثم  رد  يو  : * هـلمج زا  تـسا  دراو  يوـلوم  دـئاقع  رب  یناوارف  تاداـقتنا  - 1
نب هیواعم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نمشد  هب  تبـسن  يولوم  یتح   * .تسا هدومن  دیجمت  نانآ  زا  هدروآ و  نایم  هب  نخـس  نابـصاغ 
ایوگ هک  دیارـس  یم  هیواعم  بقاـنم  هراـبرد  نیغورد  ناتـساد  کـی  دـنک و  یم  داـی  یگرزب  هب  يونثم  رد  اـهیلع  هللا  هنعل  نایفـس  یبأ 

ار ناسنا  رایتخا  زین  يددعتم  دراوم  رد  اما  دیوگ ؛ یم  نخـس  ناسنا  رایتخا  زا  يونثم  ياج  دـنچ  ره  وا   * .تسا گرزب  یفراع  هیواعم 
ناریـش میریــش  هـمه  اـم  دـننام : دـنک ، یم  یفّرعم  شلاـعفا  رد  هدارا  یب  روـبجم و  ًـالماک  يدوـجوم  ار  ناـسنا  درب و  یم  لاؤـس  ریز 

یم لاؤس  ریز  ار  نادیهش  رالاس  دّیس و  رب  يرادازع  يونثم  مشـش  رتفد  رد  یناتـساد  رد  وا   * مد هب  مد  دشاب  داب  زا  نام  هلمح  *** مَلَع
تشد رد  خاتـسگ  ورم  نیه  .دنک  یم  نایب  هناروکروک  ار  اروشاع  مایق  لیذ ، رعـش  تیب  نیا  اب  وا   * .دناد یم  نانادان  راک  ار  نآ  درب و 

هناروکروک تسا : هدمآ  زین  هنوگ  نیا  یمیدق ) ياه  هخـسن   ) یمیدق ياه  ناوید  زا  یخرب  رد  البرک  ردـنا  هناروک  نارم  نیه  *** الب
نبا تسادـخ -  لعف  ام  لعف  مامت  هک  هّیفوص -  یلاعفا  دـیحوت  ساسارب  يولوم   * الب ردـنا  نیـسح  نوچ  یتفین  ات  *** ـالبرک رد  ورم 

نآ لـعف  ادـخ و  نیتسآ  تسد و  ار  يو  نیتسآ  تسد و  دـنک و  یم  هئربـت  ّتیرـشب ، ّقح  رد  شگرزب  تیاـنج  نآ  زا  ار  نوعلم  مجلم 
قیال ار  نوعلم  نآ  ّقَد و  نعط و  ّقح  تلآ  رب  منز  یک  *** ّقح تسد  لعاف  وت ، یّقح  تلآ  دنک : یم  یفّرعم  ادخ  لعف  ار  دـبا  نوعلم 

وت عیفش  وش  مغ  یب  چیه  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لوق  زا  غورد  اب  دنک و  یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تعافش 
فارتعا یتقیقح  هب  رارسألا » هدبز   » باتک رد  تسا  نایفوص  زا  یکی  دوخ  هک  هاشیلع  یفـص   * منت كولمم  هن  محور  کلام  *** منم

ام هیف   » باـتک رد  مه  يونثم و  باـتک  رد  مه  يولوم   * تسا هدولآ  ربج  هلمج  شیاـهفرح  *** تسا هدوب  يربج  یّنـس  يولوم  دراد :
یسراف یـسرد  بتک  رد  هنافـسأتم  هک  يولوم -  نابـش  یـسوم و  ناتـساد   * .دنک یم  سیدقت  هّیفوص -  ریاس  دننام  ار -  ناطیـش  هیف »

زین هّیفوص ، تنـس و  لها  عبانم  رد  یتح  يدنـس ، چـیه  تسین و  ینادـجو  یعرـش و  یلقع و  رایعم  چـیه  رب  تسا -  هدـمآ  ام  ناناوج 
نادناخ راصحنا  زا  ار  ّتیودـهم  تیالو و  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  تیالو  ندرک  دودـسم  يارب  يولوم   * .درادـن
تمایق ات  شیامزآ  *** تسا مئاق  یّیلو  يرود  ره  هب  سپ  دیوگ : یم  يونثم  رد  دزاس و  یم  جراخ  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و 
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هار يا  تسا  يو  يداـه  يدـهم و  تسا  یلع  زا  هاوـخ  رمع  لـسن  زا  هاوـخ  *** تـسا یلو  وـک  ره  نـماد  رد  نز  تـسد  تـسا  مـئاد 
یتَیب لِهَأ  ُلَثَم  اّمنإ  : » تسا هدـش  لقن  ربمایپ  زا  رتاوتم  تروص  هب  یّنـس  هعیـش و  عباـنم  رد   * ور شیپ  هتـسشن  مه  ناـهن و  مه  *** وج

فالخرب یتح  يولوم -  اما  راونألا ] تاقبع  هب  دـینک  هعجارم  « ] َقِرَغ اـهنَع  َفَّلََخت  نَم  اََـجن َو  اـهیف  َبِکَر  نِم  ٍحُون  ِهَنیفَـس  ُلَـثَم  مُکیف 
نادرگ يور  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  زا  ار  مدرم  هک  نیا  يارب  دـنز و  یم  فیرحت  هب  تسد  تنـس -  لـها  نوتم 
دومرف نیا  رهب  دیوگ : یم  مراهچ  رتفد  يونثم  رد  دـنک ، یم  یفّرعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص  ار  حون  یتشک  دـنک ،
اهدـص حوتف و  دـبای  دـنز  ردـنا  تسد  هک  ره  *** حون یتشک  نوچ  میباحـصا  ام و  نمز  نافوط  هب  میتشک  وچمه  *** نم هک  ربمغیپ 

تمصع نادناخ  فراعم  زا  یلک  هب  يولوم  دناسر  یم  حوضو  هب  هک  تسا  هدمآ  يونثم -  هژیو  هب  يولوم -  راثآ  رد  هک  رگید  دروم 
ماوع دیحوت  هللا  الإ  هلإ  ال  دیوگ : یم  يولوم  یبرع و  نبا  زا  ّتیعبت  هب  يراوزبس  يداه  الم  .تسا  هدوب  رود  مالـسلا  مهیلع  تراهط  و 

ال ص 36 ) هّیبوبرلا ، دهاوش  رب  هیشاح  ص 71 ؛ ج 1 ، رافسا ، رب  يراوزبس  تاقیلعت   ) .تسا صاوخ  دیحوت  هللا » الا  دوجوم  ال   » تسا و
زا یهلا  تسا : هدـمآ  همان » یهلا   » باتک رد  .دـنک  یم  ناریو  ار  نید  ساسا  مامت  هک  تساه  يدوجوم  تدـحو  راعـش  هللا  الا  دوجوم 
ریغ نوچ  اه  يدوجوم  تدحو  هاگدید  رد  .نسح  ار  هللا  دنیوگب ، نارگید  ار  هللا  الا  هلا  ال  میتابثا ، هک  مراد  مرـش  تابثا  یفن و  نتفگ 

دناوت یمن  دوش -  هدز  رانک  دـیاب  هتبلا  هک  دـنک -  یم  يریغ  تاـبثا  هک  هللا ، ـالا  هلا  ـال  سپ  درادـن ، دوجو  يزیچ  ناـهج  رد  ادـخ  زا 
َوُه َو هللا  الا  َهِلا  ُهَّنَأ ال  ُهللا  َدِهَـش  : » تسا هداد  هللا » ـالا  هلا  ـال   » هب تداهـش  نآرق  رد  دـنوادخ  تسا !!! ّماوع  دـیحوت  هکلب  دـشاب ، لـماک 
: دیامرف یم  دنوادخ  لوق  زا  بهذلا  هلسلس  فیرـش  ثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  (. 18: نارمع لآ   ...« ) ِملِعلا اُولوُأ  ُهَِکئـالَملا َو 

همحر قودصلل  یلامألا  ح 1 ، ص 40 ، مالسلا ، هیلع  هّیوضرلا  هفیحـصلا  « ) یباذَع نِم  َنِمَأ  ینـصِح  لَخَد  نَمَف  ینـصِح  هللا  الا  هلا  «ال 
نویع ص 7 ، لامعألا ، باـقع  لاـمعألا و  باوث  ح 23 ؛ ص 25 ، هللا ، همحر  قودصلا  دـیحوتلا  ح 8 ، سلجملا 41 ، ص 235 ، هللا ،

یلص یفطصملا  هراشب  ص 42 ، ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  ص 371 ، رابخألا ، یناعم  ح 4 ، ص 135 ، ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخألا 
ج 3، راونألا ، راحب  ص 1460 ؛ ج 9 ، یفاولا ، ص 356 ، نیدلا ، مالعأ  ص 269 ، مالسلا ، هیلع  یضترملا  هعیشل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ج بئارغلا ، رحب  قئاقدلا و  زنک  ریـسفت  ص 39 ؛ ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریـسفت  ص 192 ؛ ص 123 و ج 90 ، ص 7 و ص 13 و ج 49 ،

(. ص 236 ، 12
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زاب هک  نیـشیپ ، دشرم  ناگدنامزاب  هداوناخ و  باختنا  اب  ای  دسر  یم  ترادص  هب  نیـشیپ ، دـشرم  زا  هقرخ  تفایرد  اب  ای  یفوص  کی  *
.دوش یم  هتشاذگ  هقرخ  باسح  هب 

ءایلوألا متاخ  هیلعرب  ًالماک  ندرک  نییعت  نیـشناج  نداد و  هقرخ  اریز  تسا ؛ هدادن  هقرخ  شدوخ  زا  دعب  يارب  یـسک  هب  نیدـلا  ییحم 
ایحا ون  زا  وا  مان  هب  وا  هاقناخ  رد  ار  هقرخ »  » فورعم لصا  دنتـسناوتن  زین  شنادرگاش  .دوب و  وا  یئاـعّدا  تمـس  نیا  ضقاـن  وا و  ندوب 

، نیدلا ییحم  ي  ءایلوألا » متاخ   » ياعّدا دروم  رد  یگتخاس  ياه  ماهبا  ًالماک  هک  تسا  يا  هلّدا  دهاوش و  زا  رگید  یکی  نیا  .دـننک و 
.دنک یم  رت  نشور  ار 

هقرخ وا  هب  دـشن  رـضاح  یـسک  هک  تفر  حرـش  هب  هقرخ » نیدـلا و  ییحم   » هلاـقم رد  دوب  هتفرگن  هقرخ  یـسک  زا  نیدـلا  ییحم  دوـخ 
کی ار  شدوخ  وا  درک و  یم  داقتنا  دوخ ، رـصاعم  نایفوص  جـیار  ياـه  ّتنـس  بادآ  موسر و  زا  یلیخ  زا  وا  تهج  نیمه  هب  .دـهدب 

.تسناد یم  یمالسا ، هعماج  نورد  بهاذم  اه و  هورگ  اه و  نایرج  ۀمه  لابق  رد  روآون » »

هیدییأت ایبنا  همه  روضح  رد  قارطمط  رپ  شیامه  مسارم و  کی  رد  هک  دنک  یم  اعّدا  دوخ ، هقرخ  ءالخ  ندرک  رپ  يارب  نیدـلا  ییحم 
، تسا هتفرگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ  زا  ار  شا 
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.تسا (1) هداد  حرش  لّصفم  روط  هب  هّیکم » تاحوتف   » رد ار  هناهاش  مسارم  نیا  و 

حماست اب  ناش  هطبار  نانآ و  یقالخا  هبنج  هژیو  هب  صوصف  ناحراش  نیدلا و  ییحم  نوماریپ  یتّیصخش  یگنوگچ  یگدنز و  حرـش  *
دننک و هانگ  مدرم  دیاب  هک  نیا  و  هانگ » موزل   » ساسا هکلب  تقیرط ، ۀناهب  هب  تعیرـش  ندش  لام  ياپ  زیوجت  تعیرـش و  رد  لهاست  و 

جراخ هتـشون  نیا  فده  زا  هک  تسا  یعیـسو  هرتسگ  دنمزاین  دنام ، یم  لّطعم  میحر و ...  راّفغ ، رفاغ ، لیبق  زا  دنوادخ  یماسا  هنرگ 
.تسا (2)

580 ص :

هدیـسر نانآ  باطقا  هب  ادخ  ءایلوا  زا  هقرخ  نیا  هک  دـنراد  اعّدا  هّیفوص  هک  قلخ  داشرا  تیالو و  ماقم  نتفرگ  ینعی  هقرخ ، نتفرگ  - 1
رکذ تایاور  نآرق و  زا  ار  يدنـس  چـیه  ییاعّدا  نینچ  يارب  هیفوص  دـنا !! هدرپس  دوخ  نانیـشناج  هب  ار  نآ  زین  هّیفوص  باطقا  تسا و 

فشک و هب  هقرخ  نایرج  نداد  هولج  هّجوم  يارب  هیفوص  هک  تساجنیا  اذل  درادن و  دوجو  هطبار  نیا  رد  يدنس  چیه  اریز  دننک ؛ یمن 
مامت هک  دـیوگ  یم  يدوهـش  فشک و  زا  دوخ ، تیالو  ماقم  نتخادـنا  اج  يارب  زین  یبرع  نبا  .دـنوش  یم  لّـسوتم  شیوخ  تادوهش 
باتک نیا  نتم  رد  هک  هنوگ  نامه  دنداد ، تراشب  یئایلوألا  متاخ  هب  ار  وا  دندومن و  وا  نت  رب  هقرخ  دـندش و  رـضاح  وا  دزن  رد  ءایبنا 
هیفوص باطقا  هّجوتم  مالسلا  مهیلع  تراهط  نادناخ  هب  هّجوت  ياج  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  يارب  طقف  اهاعّدا  نیا  مامت  .دیدرگ و  رکذ 

.دندرگ
يولوم .دوش  یم  هتشادرب  يو  زا  تعیرش  ماکحا  دسرب  نید  تقیقح  هب  کلاس  فراع  هک  هاگنآ  هک  دندقتعم  هیفوص  زا  يرایـسب  - 2

یم صوصف » حرـش  رد  ممهلا  ّدمم   » باتک بحاص  عئارـشلا .» تلطب  قئاقحلا  تلـصو  اذإ  : » دـیوگ یم  يونثم  مجنپ  رتفد  ۀـمدقم  رد 
؛ تسا بدا  ءوس  یعون  رهاظ  رد  تسا و  عینش  هچ  رگا  ّقح  رب  تدابع  قالطا  دیوگ : یم  یبرع  نبا  نانخس  حرش  رد  يرصیق  دسیون :
رب رداق  ًالـصا  بلق  هک  درب  یم  رد  هب  لقع  روط  فیلکت و  ةریاد  زا  ار  وا  درک  هبلغ  فراع  بلق  رب  هّیهلا  تایّلجت  ماکحا  نوچ  نکل  و 
يا سدـق  ملاع  هب  شلاّصتا  لاح  رد  فراع  تاراـشا : حرـش  رد  .تسا  بدا  دوخ  بدا  كرت  ماـگنه  نیا  رد  تسین و  بدا  تاـعارم 
رداص وا  زا  هّیعرـش  فیلاکت  هب  لالخا  لاـح  نآ  رد  هک  دوش  یم  ددرگ و  لـفاغ  تسا  ملاـع  نیا  رد  هچنآ  زا  ملاـع و  نیا  زا  هک  اـسب 
.دنک یم  فیلکت  لّقعت  هک  یـسک  هب  رگم  دریگ  یمن  ّقلعت  فیلکت  اریز  تسا ، فّلکم  ریغ  مکح  رد  هچ  .تسین  راکهنگ  یلو  دوش ؛

وا دنک  یم  تسم  هچنآ  تسین ، هاگآ  دوخ  زا  قشع  ۀبلغ  بحاص   » هک دراد  شیوخ  تاملک  رد  يراصنا  هللادـبع  هجاوخ  ینعم  نیا  هب 
دوب قاس  نیمیـس  ّیقاس  دعاس  ردنا  متـسد  *** رادب مروذـعم  تتـسگب  را  محیبست  هتـشر  دومرف : ظفاح  هجاوخ  رد  و  تسین .» هانگ  ار 

ص 160) یلمآ ، هداز  نسح  مکحلا ، صوصف  حرش  رد  ممهلا  ّدمم  )
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: تسا هتفگ  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  دیوگ : یم  نیدلا ، ییحم  نخس  دییأت  رد  صوصف ] حراش  نیرتروهشم   ] يرصیق *

« نوملعی مهَّنکل ال  همالک  یف  هدابعل  یّلجتی  دق  یلاعت  هللا  ّنإ 

.دنناد یمن  نانآ  نکیل  شمالک ، رد  شناگدنب  رب  دنک  یم  یّلجت  یهاگ  ادخ 

رب یعیش  ياه  پاچ  رد  ار  ماما  ظفل  هک  تسا  یهیدب  .دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرـصیق  هک  تسا  ثیدح  نیلّوا  نیا 
روط نامه  .ماما  هن  دناد ، یم  مالـسا  ياملع  زا  یملاع  کی  ار  مالـسلا ] هیلع  قداص  ماما   ] ترـضح نآ  يرـصیق  اریز  دنا ؛ هدوزفا  نآ 

دـالوا هک  یناـسک  زا  تسا  تراـبع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لآ  هک  درک  حیرـصت  صوصف  تـالمج  نیلوا  حرـش  رد  هک 
.درک یمیمعت »  » زین ار  تیب  لها  لآ و  هنوگ  نیدب  دنتسه و  ربمایپ  يونعم  یفراعم و 

« حاّلفلا حاتفم   » و یلائللا » یلاوع   » رد تسا  دنس  دقاف  قوف ]  ] ثیدح .تسا  هدرواین  حیحص  تروص  هب  زین  ار  ثیدح  ترابع  يرـصیق 
ص 116، ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  « ) َنُورِـصُبی نِکل ال  ِهِمالَک َو  یف  ِهِقلَِخل  ُهللا  یَّلََجت  دََقل  : » هدـمآ تروص  نیدـب  راونألا » راحب   » رد زین  و 

(. ص 107 ج 89 ، راونألا ، راحب  ص 89 ؛ همدقم 2 ، حاّلفلا ، حاتفم  همجرت  یف  حاجنلا  جاهنم  ح 181 ؛

.تسا (1) فلتخم  زین  نآ  لوقنم  تروص  .تسا و  دنس  دقاف  ًالماک  ثیدح  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه 

581 ص :

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  لآ  دنتفگ : دنزاس  جراخ  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  قیرط  زا  ار  مدرم  هکنیا  يارب  هیفوص  - 1
یلص ربمایپ  لآ  قادصم  یّنس  هعیش و  عبانم  رد  هرتاوتم  ثیداحا  قبط  هک  یلاح  رد  دنتسه !! ربمایپ  يونعم  یفراعم و  دالوا  ملس  هلآ و 

ثیدح رگا  .تسا  هدمآ  دنتسه -  مالسلا  مهیلع  راهطا  ۀمئا  مالسلا و  اهیلع  هرهاط  ۀقیّدص  ۀسّدقم  دوجو  هک  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا 
فّوصت لها  اریز  دوش ؛ یمن  تباث  يو  ناعبات  یبرع و  نبا  تارّکفت  زگره  مینادب ، حیحـص  زین  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لوقنم 

یم دنوادخ  لعف  هک  ادخ  مالک  یّلجت  دنوادخ ، یّلجت  زا  روظنم  قوف  ثیدح  رد  هک  یلاح  رد  دنلاعتم  دنوادخ  یتاذ  یّلجت  هب  دقتعم 
نینچ رد  مه  هدمآ و  میرک  نآرق  رد  مه  یلجت  هژاو  .درادن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دیحوت  اب  یتافانم  چیه  نخـس  نیا  تسا و  دشاب ،
لعف یَّلجت  روظنم  هک  تسا  صخشم  ًالماک  ثیداحا ، هیآ و  قایـس  نئارق و  هب  هجوت  اب  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  دروم 

دنوادـخ لعف  اریز  تسا ؛ دـیحوت  نیع  درادـن و  یلکـشم  چـیه  تسا  دـنوادخ  لعف  یّلجت  ملاع  میئوگب  رگا  نیاربانب  .تسا  دـنوادخ 
یلاکـشا داریا و  چیه  مه  تسادخ  لعف  روهظ  ناهج  میئوگب  رگا  زین  .تسا و  ءیـش » نم  ال   » وا و تاذ  اب  نیابم  وا و  تاذ  ریغ  لاعتم 

هک دـنیوگ  یم  ار  نیا  هیفوص  .تسادـخ و  تاذ  روهظ  یّلجت و  ناـهج  هک : تسا  نخـس  نیا  دراد  داریا  هک  هچنآ  .تسین  دراو  نآ  رب 
هدـمآ رد  تاقولخم  تروص  هب  ادـخ  هک  نیا  ینعی  دـشاب  وا  یّلجت  تاذ و  روهظ  ناهج  رگا  اریز  تسا ؛ یمالـسا  دـیحوت  اب  فلاـخم 

.تسا لطاب  هک  دوجوم  دوجو و  تدحو  ینعی  نیا  تسا و 
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نیا اب  نیدـلا  ییحم  اـما  دـنداد ؛ یم  هشیمه  ار  قئـالخلا » سوفن  ددـعب  هللا  یلا  قیرطلا   » یکیتونمره یتسیلاـئرولپ و  راعـش  ناـیفوص  *
سوفن ددعب  نآرقلا  مهف  یلا  قیرطلا  : » هک تسا  هدرک  مه  نآرق  مهف  لماش  ار  راعـش  نیا  مهفی » موهفم  ّلک  یلع  صوصف ] رد   ] هلمج

.تسا هدش  قئالخلا »

:[ دیوگ یم  صوصف  رد  ]

: ًاّصاخ ًاروهظ  قلخ  ّلک  یف  ِّقحلل  َّنإف 

.تسا هژیو  روهظ  یمدرم ) ره  نابز  رد  و   ) یقلخ ره  رد  ادخ  يارب  هک  اریز 

:[ هتفگ صوصف  رد  [و 

: مهف ّلک  نع  نطابلا  وه  و  مومهفم ، ّلک  یف  رهاظلا  وهف 

.یمهف ره  زا  تسا  نطاب  وا  و  یتشادرب ) و   ) مهف ره  رد  تسا  رهاظ  ادخ  سپ 

: هتّیوه رهظم  هتروص و  ملاعلا  ّنإ  لاق : نم  مهف  نع  الا 

[. تسین ناهنپ  اه  نیا  رب  ادخ   ] .تسادخ تاذ ] و   ] ّتیوه رهظم  تسادخ و  تروص  ملاع  هک  دشاب  دقتعم  هک  یسک  يارب  رگم 

[: دیوگ یم  یبرع  نبا  نانخس  حرش  رد   ] يرصیق

یم نخس  اه  نآ  اب  نم  دننک  یم  نامگ  مدرم  ادخ ، اب  رگم  ما  هتفگن  نخـس  هک  تسا  لاس  یـس  نونکا  تفگ : دیزیاب  هک  روط  نامه 
.میوگ
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ره اب  هک  يا  هملاکم  ره  هک  تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  هتسناد و  یم  ادخ  ار  همه  و ...  شتـسود و ...  شدنزرف  رـسمه ، دیزیاب ، ینعی 
.دنک (1) یم  هملاکم  ادخ  اب  عقاو ] رد   ] ار شا  همه  دنک  یم  یسک 

ادخ دیاب  دمان  یم  لهاج  ار  نانآ  دنک و  یم  موکحم  ار  هیزنت  لها  نیدلا  ییحم  هک  نیا  .دـنا و  ضقانتم  رگیدـمه  اب  هیبشت  هیزنت و  *
.تسا نیضقانتملا  نیب  عمج  نیا  .هیبشت و  مه  درک و  هیزنت  مه  ار 

همه دنیوگ  یم  نانیا  تسا ، دحاو  دحا و  ادخ  دـیوگ  یم  نآرق  .دـنا  ضقانت  رد  اج  همه  يزورما -  نایئاردـص  هژیو  هب  نایفوص -  و 
، تسا ضقانت  نیا  دیئوگب  رگا   (2) تسادخ ، زیچ 
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تئاج اّمنإ  هب ، تقطن  امب  ّقحلا  یف  هّیهلإلا  عئارـشلا  هّنـسلا  ّنأ  ملع  دق  امّیـس  و ال  دیوگ : یم  هّیحون ) ّصف   ) صوصف رد  یبرع  نبا  - 1
کلذ عضو  یف  ناـک  ناـسل  ّيأـب  .ظـفللا  کـلذ  هوجو  نم  مهفی  موهفم  ّلـک  یلع  صوصخلا  و  لّوـألا ، موهفملا  یلع  موـمعلا  یف  هب 

نآ لّوا  موهفم  دنیوگ ، یم  ار  یبلطم  ادخ  دروم  رد  یهلا ، عئارش  نابز  هک  یتقو  هدش ) تباث   ) هدش هتـسناد  هک  هژیو  هب  ینعی : .ناسللا 
نآ عضو  رد  دـشاب  یناـبز  ره  اـب  .تسا  هدـمآ  دوش ، تشادرب  نآ  زا  هک  یموهفم  ره  اـب  ّصاوخ ، يارب  اـما  تسا ؛ مدرم  موـمع  يارب 

قئاقح ینطاب و  يانعم  زج  يزیچ  دنیوگب  نآرق  زا  هچ  ره  نانآ  ینعی : دنشاب ؛ یم  هّیفوص  ناگرزب  ّصاوخ ، زا  یبرع  نبا  روظنم  .نابز 
رهاظ ینعی  تسوپ ، میتشاذگب  نارَخ  رهب  ار  تسوپ  *** میتشادرب ار  زغم  نآرق  ام ز  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  يولوم  .دـشاب  یمن  نآرق 

سّدقم تحاس  هب  تسا  میظع  یتراسج  يولوم ، نخس  نیا  .تسا  ناهلبا  نارَخ و  يارب  ینتخادنا و  رود  يولوم  رعـش  قبط  هک  نآرق ،
نیا اب  هّیفوص  يولوم و  یبرع و  نبا  .تسین  ناهلبا  يارب  ینتخادـنا  رود  تسا و  تّجح  رون و  نآرق  رهاظ  اریز  میرک ؛ نآرق  ینارون  و 

هب ار  يزیمآ  رفک  دـساف و  لطاب و  نخـس  ره  تسا -  نآرق  نطاب  قئاقح و  دـنیوگ  یم  نآرق  زا  فّوصت  لها  هچ  ره  هک  ناـشنخس - 
نداد هولج  هّجوم  دـننام : یبرع -  نبا  تالیوأت  نیا  زا  یئاه  هنومن  دـنداد !! نارگید  دروخ  هب  میرک  نآرق  لیوأت  نطاب و  ریـسفت  مسا 
مهم ۀتکن  اما  ینطاب ؛ دراد و  يرهاظ  نآرق  هّتبلا  .میا  هدیشک  ریوصت  هب  نیـشیپ  ياه  شخب  رد  ار  لیئارـسا -  ینب  موق  یتسرپ  هلاسوگ 
دییأت ار  نآ  رهاظ  نآرق  نطاب  دییأت و  ار  نآ  نطاب  نآرق  رهاظ  هکلب  دنتـسین ؛ رگیدکی  فلاخم  تهج  رد  زگره  ود  نیا  هک  تسا  نیا 
ریسفت فارحنا و  ینعی  نیا  تسا و  نآرق  رهاظ  اب  ّداضتم  فلاخم و  ًالماک  دننک ، یم  حرطم  نآرق  نطاب  زا  هچنآ  هّیفوص  اما  .دنک  یم 

! يأر هب 
ص 110) ج 6 ، رافسا ،  ) .تادوجوملا  ّ لک ءایشألا و  مامت  دوجولا  بجاو  ّنإ  دیوگ : یم  اردصالم  - 2
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.دنام یمن  نیب  رد  ضقانت  ادخ و  دنوش  یم  همه  دینک  رظن  فرص  ءایشا  دویق  دودح و  تانّیعت و  زا  رگا  دنیوگ  یم 

تانئاک ساسا  لصا و  زا  ناوت  یم  دشاب  حیحص  يرظن » فرص   » نینچ رگا  .تسین  يزیچ  هطسفس  زا  ریغ  رظن » فرص   » نیا دش  هتفگ 
.درک رظن  فرص  هللااب -  ذوعن  زین -  ادخ  و 

تـسا ضقانت  نیا  دیئوگب  رگا  .ار  هیبشت  مه  دـهاوخ و  یم  ار  هیزنت  مه  نآ  نطاب  اما  تسا ؛ هیزنت »  » راتـساوخ نآرق  رهاظ  دـیوگ : یم 
گرزب لصا  نیا  و  نیرمألا » نیب  رمأ  لب  ضیوفت  ربج و ال  ال   » دننام دـیوگ : یم  ًاروف  ممهلا ] ّدـمم  بحاص   ] یـسراف حرـش  هدنـسیون 

یقداص ماما  لصا  نیا  رد  نیرمألا » نیب  ّرمأ   » هک دبای  یمن  رد  بانج  نیا  .دنک  یم  هعیـش ) نمـشد  نیا   ) نیدلا ییحم  يادف  ار  عّیـشت 
.تسا هیبشت  هیزنت و  زا  یبیکرت  دیوگ  یم  نیدلا  ییحم  هچ  نآ  .ود  نآ  زا  بکرم  هن  تسا  ضیوفت  ربج و  میسق  مالسلا  هیلع 

دودحم ار  ادخ  ناش  هیزنت  اب  نانآ  هک  دیمان  لهاج  دننک  یم  تاقولخم ] زا   ] هیزنت ار  ادخ  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  هیزنت  لها  نیدلا  ییحم 
؟ تسا هنوگچ  تسیچ و  دراد  رواب  نآ  هب  وا  هک  یئادخ  مینیبب  کنیا  .دننک  یم 

: دیوگ یم  صوصف ] رد  ]

: هروصلل ّربدملا  حورلا  هبسن  ملاعلا  روص  نم  رهظ  امل  هتبسنف 

.دنک یم  هرادا  ریبدت و  ار  ندب )  ) تروص هک  تسا  حور  نآ  تبسن  ملاع ، رهاظ  تروص  هب  ادخ  تبسن  سپ 

« نطابلا  » مسا زین  ملاع  لـطاب  تسادـخ و  رهاـظلا »  » مسا ناـمه  ملاـع  رهاـظ  هک  تسا  نیا  نیدـلا  ییحم  شنیب  مّلـسم  لوصا  زا  یکی 
ار نآ  هک  یندـب  هب  تسا  حور  تبـسن  نطاب  رهاظ و  نیا  تبـسن  و  شنطاب ، مه  تسادـخ و  یتسه ، ناهج  رهاـظ  مه  سپ  .تسادـخ 

.دنک یم  هرادا 

مه تبـسن  ود  نیا  نایم  یّتح  نطابلا ، مان  هب  یمّود  رهاظلا و  مان  هب  یکی  دراد ، دوجو  ادـخ  ود  هک  نیا  رب  تسا  حیحـص  تراـبع  نیا 
رد تبسن »  » هک میناد  یم  .تسا و  رارقرب 
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زا بّکرم  هک  ناسنا  لثم  میروایب  رظن  هب  ار  بّکرم  زیچ  کی  رگم  .تسا  طلغ  دوش و  یمن  حیحص  زگره  شدوخ » اب  زیچ  کی  نایم  »
مه روط  نیمه  نیدلا  ییحم  هک  مینک  ظاحل  ای  رارقرب  ار  یئاه  تبسن  ای  تبسن  کی  وا  مسج  حور و  نایم  هاگنآ  تسا ، مسج  حور و 

.هدرک

رد و  هیبشت ، لباق  هن  دـناد و  یم  هیزنت  لباق  هن  ّتیدـحا »  » ماقم رد  ار  ادـخ  دـنک و  یم  تسرد  تاماقم  ادـخ  يارب  نیدـلا  ییحم  هّتبلا 
ي  ] انبم نآ  اب  هک  تسا  رگید  زیچ  هدروآ  اجنیا  رد  هک  ینخـس  اـما  دـناد ؛ یم  ادـخ  نیع  ار  ملاـع  تادوجوم  همه  ّتیدـحاو ،»  » ماـقم

.تسا هدرک  ات  ود  ار  دحا » يادخ   » نامه ترابع  نیا  رد  اریز  تسین ؛ راگزاس  زین  شدوخ ]

« يدحا ماقم   » نآ رد  ایآ  دنک ، یم  رارقرب  زین  تبسن  ناش  نایم  دنک و  یم  حرطم  ترابع  نیا  رد  وا  هک  یئادخ  ود  نیا  دیئامرف : تقد 
شدوخ زین  ار  ّتیدـحا » ماقم   » ینعی لّوا  تروص  .تسین  حیحـص  هک  موس  تروص  مادـک ؟؟؟ چـیه  ای  يدـحاو » ماقم   » رد ای  دنتـسه 

هار ماقم  نآ  هب  زین  ادخ  دوخ  يامسا  یّتح  هکلب  ترثک ، هن  یّلجت و  هن  دراد و  هار  روهظ  هن  ماقم  نآ  رد  هک  تسا  هداد  حیضوت  ًالماک 
.دنرادن

.تسا نیمه  وا  بتکم  ناج  و 

بتکم ساسا  دوخ و  ياه  يدـنب  ماقم  دوخ و  لوصا  تسا و  ضقانت  قادـصم  تروص  نیا  رد  تسا  ّتیدـحاو » ماـقم   » شدارم سپ 
.دوش یمن  مه  دوش و  یم  مسقم »  » زیچ ود  يارب  مه  دحاو  يادخ  اریز  دنک ؛ یم  ضقن  ار  دوخ 

نیع رد  ترثک   » دنتـسه وا  مه  ءایـشا  همه  هک  تسا  دحاو  يادخ  کی  ّتیدـحاو  ماقم  رد  ادـخ  نیدـلا  ییحم  دوخ  يانبم  قبط  زین  و 
نیع رد  ترثـک   » قادـصم دوش  یم  هک  ود ، نآ  زا  تسا  تراـبع  ءایـشا  همه  هک  یئادـخ  ود  هن  ترثـک ،» نیع  رد  تدـحو  تدـحو ،

«. ترثک نیع  رد  ّتیونث  ّتیونث ،

یگناگود نیا  سپ  .تسا  یکی  طقف  دوجو ، ملاع  نطاب  رهاظ و  نطاـبلا » رهاـظلا و  وه   » هک تسا  نیا  شیاـنبم  دـیوگ و  یم  وا  زین  و 
!!! ندب حور و  هب  هیبشت  هب  مه  نآ  تسیچ ؟ تسه ، ناشنایم  هک  یتبسن  اب  مه  نآ 

ياملع هک  وا  .تسا  هدرک  زاربا  هظحالم  یب  هدمآ  شملق  نابز و  هب  هچ  ره  درم  نیا 
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، درک دنهاوخ  رواب  ار  وا  لیطابا  نیا  زین  رـصع  نیا  رد  اه  یـضعب  یّتح  هک : هتـسناد  یم  ًاقیقد  ار  بلطم  کی  هدـیمان  لهاج  ار  مالـسا 
.درک (1) دنهاوخ  رشتنم  مه  باتک  ناشدوخ  تامارک  رد  دوب و  دنهاوخ  وا  كاچ  هنیس  دیرم  هکلب 

هن دنمناکم و  هن  تسا و  دنمنامز  هن  ینعی  قلطم ، طیـسب  تسین ،] دـنوادخ  تاذ  يارب  يّدـح  هک  انعم  نیا  هب   ] تسا طیـسب  دـنوادخ  *
اهنآ زا  رگید  یخرب  رد  و  هیبش ، دشاب و  كرتشم  تاقولخم  اب  اهنآ  زا  یخرب  رد  هک  تسین  یگژیو  هنوگ  ود  ياراد  وا  سپ  دـنمئزج ؛

.هّزنم دشاب و  ادج 

رد ادخ  هک  تسا  نیا  عمج »  » نیا يرهق  ۀمزال  اریز  تسین ؛ يزیچ  ضقانت ، زا  ریغ  دنوادخ  دروم  رد  هیبشت  هیزنت و  نایم  عمج  هدـعاق :
.دشابن قلطم  طیسب  ندوب ، قلطم  طیسب  نیع 

ینعی ناینیدلا  ییحم  نامرهق  گرزب  یّتح  دنک ، راکنا  ار  نآ  دناوت  یمن  یلقاع  چـیه  هک  تسا  يزیچ  ادـخ  ندوب  قلطم  طیـسب  نیا  و 
.دراد دیکأت  نآ  هب  هشیمه  شراثآ  رساترس  رد  اردصالم 
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نآ ندومن  لیدعت  دوجوم و  دوجو و  تدحو  ةدـیقع  هیجوت  يارب  یبرع  نبا  هک  دـش  ثحب  هعومجم  نیا  لوصف  زا  یکی  رد  ًالبق  - 1
نیا اب  وا  هیبشت .» نیع  رد  هیزنت  هیزنت و  نیع  رد  هیبشت   » اـب هیبشت » هیزنت و  نیب  عمج  : » ماـن هب  دـنک  یم  عارتخا  ار  یثحب  دـساف ، ةدـیقع 

ار وا  درب و  یم  لاؤس  ریز  ار  مالـسلا  هیلع  حون  ینعی  یهلا ، مظعلاولوا  ناربماـیپ  زا  يربماـیپ  تسا -  نیـضیقن  نیب  عـمج  هک  هدـیقع - 
یکاب چیه  دنک و  یم  تفرعم  صقن  هب  مهّتم  ار  یهلا  ناربمایپ  یتحار  هب  یبرع  نبا  هّتبلا  دـنک !! یم  شتّما  نیب  رد  هقرفت  لها  هب  مّهتم 

زین مکحلا  صوصف  باتک  هینوراه  ّصف  رد  .دـناوخ  یم  ءایلوا  متاخ  هکلب  دـناد ؛ یم  تیـالو  ماـقم  بحاـص  ار  شدوخ  اریز  درادـن ؛
یتسرپ هلاسوگ  زا  عنام  وا  اریز  ددرگ ؛ یم  مهّتم  تفرعم  صقن  هب  یبرع  نبا  طّسوت  مالـسلا ، هیلع  نوراه  ترـضح  ینعی  یهلا ، ربمایپ 

باتک بحاـص  مناد  یمن  تسا !! یتسرپادـخ  نیع  یتسرپ ) تب   ) یتسرپ هلاـسوگ  هک  تشادـن  تفرعم  دوب و  هدـش  لیئارـسا  ینب  موق 
دنک و یم  یفّرعم  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  فراعم  زا  هتفرگ  رب  ار  یبرع  نبا  میلاعت  یـساسا  هچ  رب  دیحوت » ياوآ  »

يداوج داتـسا  دیحوت ، ياوآ   ) .تسا هدش  يراذـگ  هیاپ  هّیماما  قیقد  يانبم  رب  یبرع  نبا  ینافرع  بتکم  ساسا  هک  دـیامن  یم  رارـصا 
ص 83) یلمآ ،
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دوجو مه  ادـخ  .تسا  دوجو »  » نآ .تسه و  كرتشم  هجو  کی  قولخم ، قلاـخ و  ناـیم  مک  تسد  هک  دـننک  یم  ناـمگ  اـه  یـضعب 
!! تسه هیبشت  هیزنت و  عمج  يارب  یئاج  سپ  .دراد  دوجو  مه  تخرد  .دراد 

رگید زیچ  نیدـلا  ییحم  رظن  اما  .دـیآ  یمن  شیپ  یلاکـشا  چـیه  دـنریذپ و  یم  دروم  کی  نیمه  رد  اهنت  ار  نیمه  هیزنت  لـها  ـالوا :!
هیبـش تسین ، هرامـش  طبـض و  لـباق  شدوـخ  لوـق  هب  هک  رگید  دروـم  اهدـص  ندوـب و ...  ریـصب  ندوـب ، عیمـس  رد  ار  ادـخ  وا  تسا ،

.دناد یم  تاقولخم 

طوبرم دوجوم  کی  ياـه  یگژیو  هب  طـقف  تسا و  جراـخ  نآ  عوضوم  زا  دوجو  لـصا  تسا و  دوجو »  » رب عرف  هیزنت ، هیبشت و  ًاـیناث :
.دسر (1) یم  رگیدمه  هب  تبسن  ناش  هیبشت  هیزنت و  هب  تبون  سپس  دنشاب  دوجوم  لّوا  دیاب  ءیش  ود  .تسا 
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هیزنت ندرک  عمج  .دهد  یم  لومـش  ادخ  هب  ار  قولخم  ناهج  نیناوق  زاب  نیدلا  ییحم  دـیوگ : یم  باتک  نیمه  رد  يوضر  داتـسا  - 1
ياه یگژیو  یخرب  زا  ار  گنس  هرخـص  کی  دناوت  یم  سک  ره  لاثم  باب  زا  .تسا  حیحـص  نکمم و  تاقولخم ، دروم  رد  هیبشت  ای 

، تسه تخرد  رد  هک  یتابن  یتایح  گنـس  هرخـص  نیا  دـیوگب : ًالثم  .دـنک  هیبشت  اـه  یگژیو  یخرب  رد  دـنک و  هیزنت  تخرد  کـی 
نزو ندوب ، مسج  رد  گنـس  نیا  دیوگب : سپـس  .گنـس  هیزنت  دوش  یم  نیا  دـهد ، یمن  هویم  درادـن ، هفوکـش  .درادـن  گرب  .درادـن 

، هیبشت هیزنت و  نایم  عیمج  تاقولخم  دروم  رد  هدعاق : .هیبشت  مه  نیا  .تسا  تخرد  دننام  نتـشاد و ...  نامز  نتـشاد ، ناکم  نتـشاد ،
ياه یگژیو  زا  یخرب  زا  ار  فلا »  » ياقآ ناوت  یم  ناسنا  ود  دروم  رد  روط  نیمه  .تسا  تیعقاو  تقیقح و  نیع  هکلب  تسا ، حیحص 

دـنمنامز و لـیلد  هب  تاـقولخم  دروم  رد  هدـعاق  نیا  تبحـص  .درک  هیبـشت  مه  هب  ار  ود  نآ  رگید  یخرب  رد  درک و  هیزنت  ب »  » ياـقآ
نیمه هفـسالف  هیفوص و  گرزب  یـساسا و  لکـشم  داتـسا ) مالک  مامتا   ) .سب تسا و  تاقولخم  ندوب  بکّرم )  ) دنمئزج دـنمناکم و 
هتشگ داجیا  نهذ  رد  يّدام  ياه  هدیدپ  نیب  طباور  زا  هک  ینیناوق  نآ  اب  دنهد و  یم  تبسن  ادخ  هب  ار  قولخم  ناهج  نیناوق  هک  تسا 

تاقولخم اب  نیابم  دنوادخ  هک  دنربخ  یب  مهم  بلطم  نیا  زا  نانآ  و  دنـسانشب !! هنوگ  نیا  ار  ادخ  دنک و  ادـخ  رب  لمح  دـنهاوخ  یم 
هک ینامز  هفـسالف  لاثم  ناونع  هب  .داد  لومـش  هّزنم  لاعتم و  دـنوادخ  رب  ناوت  یمن  ار  قولخم  ناـهج  نیناوق  نیارباـنب  تسا ، شیوخ 

تـسا ّتلع  ادخ  هک  دننک  یم  مکح  یتحار  هب  تسا  شتّلع  خنـس  مه  ًالماک  لولعم  هک  دنک  یم  هدهاشم  ار  یعیبط  تالولعم  ّتلع و 
« هقیقحلا طیسب   » ار دنوادخ  شراثآ  رد  دنچ  ره  اردصالم  !! * دنتسه خنسمه  ادخ  اب  ًالماک  دنـشاب  یم  يو  تالولعم  هک  تاقولخم  و 

.ءایـشألا ّلک  هقیقحلا  طیـسب  دـیوگ : یم  تسا  هتفریذـپ  شیوخ  تاقولخم  اب  ار  دـنوادخ  لماک  ّتیخنـس  نوچ  اما  دـنک ؛ یم  یفّرعم 
نآ ندوب  لطاب  هک  دوجوم  دوجو و  تدحو  ینعی  نیا  دشاب و  یم  تادوجوم  ءایـشا و  مامت  تسا  هقیقحلا  طیـسب  هک  دـنوادخ  ینعی :

.تسا سمشلا » نم  رهظأ  »
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: دهد یم  همادا  نیدلا  ییحم  *

، امهل نیرظانلل  يأ  مَُهل » نَّیَبَتَی  یّتح  ، » کنیع وه  و  مِهِسفنأ » یف   » کنع و جرخ  ام  وه  ام  و  ِقافآلا ) ِیف  اِنتایآ  مِهیُرنَـس  : ) یلاعت لاق  و 
.کحور وه  هتروص و  ّکنأ  ثیح  نم  ُّقَحلا » ُهَّنأ  »

!! دنک یم  فیرحت  ار  هیآ  شمارآ  یتحار و  هچ  اب  دینیبب 

!! دروآ یم  تسد  هب  هیآ ، نیا  زا  هنوگچ  ار  ناسنا » حور  ادخ  ادخ و  تروص  ناسنا   » و دوجو ، تدحو 

.دوش نشور  شیارب  هیآ  ثحب  عوضوم  ات  دزادنایب ، نآرق  رد  هیآ  ّتیعقوم  هب  یهاگن  ات  هدادن  ّتیمها  یّتح 

شا هجیتن  دعلب و  یم  نانچمه  ار  وا  نخس  ارچ  هزوح  سّردم  داتسا و  زیچ ، چیه  هب  يدنبیاپ  نودب  خاتسگ و  تسا و  نیدلا  ییحم  وا 
.دوش یم  عّیشت  هب  تنایخ 

: دینیبب ار  تسا -  هتفرگ  يزاب  هب  ار  ادخ  هللااب  ذوعن  ّتیرشب و  هک  هغبان -  نیا  راتفگ  ۀمادا  کنیا 

:[ دیوگ یم  شصوصف  رد  ]

.كدسج هروصل  رِّبدملا  حورک  کل  وه  کل ، هّیمسجلا  هروصلاک  هل  تنأف 

یم هرادا  ار  وت  دسج  تروص  هک  تسا  حور  دـننام  وت  يارب  ادـخ  و  تدوخ ، يارب  یتسه  هّیمـسج  تروص  دـننام  ادـخ  يارب  وت  سپ 
! دنک

هک دیناد  یم  .دنک  یم  رارکت  ظفل  هب  ظفل  ًابیرقت  هک  تسا  ّتیونث  نامه  رارکت ، نیا 
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ادـخ مالک  اب  ار  دوخ  لطاب  ةدـیقع  هدروآ و  تسد  هب  یمکحم  هاـگیاپ  هیآ  ندروآ  اـب  شدوخ  ناـمگ  هب  تسیچ ؟ رارکت  نیا  لـماع 
يداـیز دراوم  رد  دراـکب و  بطاـخم  نهذ  رد  ار  میظع  ناـتهب  نیا  اـت  دزادرپ ، یم  يرادرب  هرهب  هب  گـنرد  یب  تسا ، هدرک  ّلدتـسم 

.تسا هدش  مه  ّقفوم  يدایز  دارفا  هرابرد 

رگا .دنتـشادن و  هدیقع  لولح  هب  یـسراف  فّوصت  نایفوص  .ناسنا  ءایـشا و  رد  ادـخ  لولح  لولح ،»  » رد تسا  حیرـص  ترابع  نیا  زاب 
.دندرب یم  راک  هب  هراعتسا  زاجم و  ناونع  هب  دندرک  یم  ریبعت  ملاع » حور   » ای ادخ  زا  یهاگ 

ّدر ار  نآ  نایکوج  هک  تسا  يدنه  بهاذم  زا  یکی  یلولح  بهذم  .تسا  هدرک  حیرصت  لولح  هب  ًامسر  نیدلا  ییحم  یبرع  فّوصت 
.دننک یم  دندرک و  یم 

.درک فّوصت  لخاد  زین  ار  نآ  نیدلا  ییحم  اما  درک ، یم  ّدر  ار  لولح  دوب ، تایکوج  نامه  نیع  هک  فّوصت  و 

ار ادخ  فرط و  کی  رد  ًاعمج  ار  ناسنا  مسج  حور و  وا  تسوت ، حور  امه  ادخ  دـیوگ  یمن  نیدـلا  ییحم  فاک » » فرح هب  هّجوت  اب 
یم ادـخ  نطاـبلا »  » و رهاـظ »  » مسا ود  ناونع  تحت  ار  مسج  حور و  زا  مادـک  ره  ًـالبق  نوچ  .دـنک و  یم  عمج  مه  اـب  رگید  فرط  زا 

.دنک یم  رّوصت  ادخ  هس  ناسنا  درف  کی  رد  تسناد ،

ءایبنألا متاخ  زا  رترب  یتهج  زا  ار  شدوخ  َئیش  ّصف  رد  ًاّصن  ًامـسر و  هک  ءایلوألا  متاخ  مظعا ، خیـش  ربکا ، خیـش  تامولعم  تسا  نیا 
هدـش لزان  هملک  هب  هملک  ادـخ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  طّسوت  ار  لیطابا  نیا  ینعی  ار  صوصف  هتفر ، جارعم  دـناد ، یم 

!!! تسا هدرک  تفایرد 

حالطـصا هب  نانچ و  مه  ناـش  حرـش  رد  هک  اـم  يزورما  داتـسا  تسا  نیا  زین  و  صوصف ] گرزب  عراـش   ] يرـصیق مـالک  تسا  نیا  و 
ناوج و بالط  اـه  لاور  اـه و  شور  نیا  اـب  دـنهد !! یم  نارگید  ناـشدوخ و  دروخ  هب  ار  نیدـلا  ییحم  لـیطابا  يروط  نیمه  ماوع ،

دوهش فشک و  یعّدم  نیدلا  ییحم  اه  لهج  نیا  اب  یلب  .دننز  یم  عّیـشت  هشیر  هب  هشیت  هکلب  دننک ، یم  هراچیب  ار  ناوج  نایوجـشناد 
.دنا هتفرگ  يزاب  هب  نآ  اب  ار  مق  هسّدقم  هزوح  يزورما  نایئاردص  هچ  نآ  نایفوص و  دوهش  فشک و  ّتیهام  تسا  نیا  .تسه  مه 
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ّتینیع هب  هتـشذگ و  هفـسالف ]  ] ّتیخنـس زا  نایفوص  درادن ...  تاقولخم  اب  یتّیخنـس  چیه  ادخ  دوجو  هک  دـش  ثحب  لّوا  دـّلجم  رد  *
.دنداد یم  رس  ّقحلا » انأ   » و هللا » الا  یتّبج  یف  ام   » و وه » الا  رادلا  یف  سیل   » راعش دندوب و  دقتعم  قولخم  ادخ و  دوجو 

یلع ماما  دایرف  زور  ره  نانیا  .دـندقتعم  ّتینیع ] و   ] ّتیخنـس هب  هدوب و  نیدـلا  ییحم  ناوریپ  هک  دنتـسه  ام  یئاردـص  ناـیفوص  نیا  و 
سیردت ار  دایرف  نیمه  ناشدوخ  هکلب  تنراقم ؛ نودب  تسا  زیچ  همه  ادخ  هنراقمب :» ءیش ال  ّلک  عم   » هک دنونش  یم  ار  مالسلا  هیلع 

ظفل يانعم  ایآ  دنناد !؟ یم  ار  عم »  » ظفل يانعم  نانیا  ایآ  ؟ !! دنناد یم  دوجو » تدحو   » لیلد ار  هلمج  نیمه  یهاگ  لب  دننک ، یم  مه 
!؟ دنهد یمن  بیرف  ار  ناشدوخ  یتح  ایآ  دننک !؟ یم  راکنا  ار  تنراقم » »

« سامت  » اهنت هن  يدوجو  چـیه  اب  تسین ، نیرق  نراـقم و  رگید  دوجوم  چـیه  اـب  ادـخ  دوجو  هک ]  ] دـشک یم  داـیرف  مالـسلا  هیلع  یلع 
تسین مه  کیدزن  نآ  هب  رگید ] ءیـش  هب  ءیـش  کی  یکیدزن   ] تهج نیا  زا  یتح  .درادن  مه  یـسامت » یکیدزن   » اهنآ اب  یتح  درادن 

رد ّتیریغ  ّتیریغ ، نیع  رد  ّتینیع   » هب دـسر  هچ  ات  تسا ، یعّدـم  یـسراف  فّوصت  هک  ّتینیع  هب  دـسر  هچ  ات  .سامت  هب  دـسر  هچ  ات 
ضقانت رب  ینتبم  هک  ینید  .تسا  ناش  نید  هیاـپ  یـضایر  ضقاـنت  نیا  یئاردـص و  ینیدـلا و  ییحم  ناـیفوص  راعـش  هک  ّتینیع ] نیع 

!؟ دننک یم  اوغا  ار  ناوج  يوجشناد  هبلط و  ارچ  اما  داب ؛ ناشکرابم  تسا ،

دننام ناش  شناد  ملع و  ياعّدا  همه  اب  تارـضح  .تسین  ضقاـنت  زا  يرثا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  داـیرف  نیا  رد  ًاـساسا  هک  یلاـح  رد 
تـسا نکمم  رگم  : » دنیوگ یم  هک  نیا  دنهد  یم  لومـش  ادخ  رب  ار  تاقولخم  نیناوق  هشیمه  هک  دنرادن  هّجوت  ناش  ینانوی  فالـسا 

دروم رد  طقف  اما  تسا ؛ یتسرد  نخس  کی  دشاب »؟ هتـشاد  نآ  اب  یـسامت  هن  دشاب و  نآ  نراقم  هن  اما  دشاب ، زیچ  ره  هّرذ  هّرذ  اب  ادخ 
.تاقولخم هدیدپ و  ءایشا 

.دشاب هتـشادن  سامت  نآ  اب  هک  تسا  لاحم  دـشاب ، نآ  هّرذ  هّرذ  اب  مه و  اب  رگید  ءیـش  اب  ئیـش  رگا  تاقولخم  نایم  رد  یّلک : هدـعاق 
 ... نهآ و گرزب  قرو  کی  رد  قرب  يژرنا  ندب ، رد  حور  دننام 
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.نوناق نیا  دوخ  مه  تسا و  هدیدپ  ثداح و  ناهج ، مه  .تسا  تقلخ  ناهج  نیناوق  زا  یکی  نوناق  نیا  اما 

لومـشم هک  يزیچ  ره  و  هارجأ .» وه  ام  هیلع  يرجی  فیک   » دشاب ادخ  لماش  دناوت  یمن  سپ  .تسادخ  قولخم  نوناق  نیا  دوخ  ینعی 
.درادن يدوجو  سامت  ّتیخنس و  یئیش  چیه  اب  اما  تسه ؛ ءیـش » ّلک  عم   » دنوادخ .ادخ  هن  تسا ، ثداح  قولخم و  دشاب  نوناق  نیا 

.تسا نیمه  قلخ  ادخ و  قرف  و 

؟ دشابن تنراقم  سامت و  اما  دشاب ؛ ّتیعم »  » دوش یم  هنوگچ  دیوگ : یم 

.تسا نیمه  ناسنا ، ادخ و  قرف  زاب  .دوش  یم  ادخ  شدوخ  دنادب ، ار  هتکن  نیا  سک  ره  .میناد  یمن  میئوگ : یم 

، فشک لقع و  دوهـش ، فشک و  روط  نیمه  .دنک و  یلقع  لیلحت  ار  ادـخ  دوجو  دـناوت  یمن  درادـن و  هار  ادـخ  دوجو  هب  رـشب  لقع 
«. هارجأ وه  ام  هیلع  يرجی  فیک   » زاب دنتسه  ادخ  قولخم 

همه نیا  اب  تسین  یفـشک  ای  یلقع  كرد  لباق  ادـخ  دوجو  تاذ و  دـنیوگ  یم  اـه  بهذـم  اـه و  هقرف  همه  ناـگمه ، تسا ، تفگش 
ییحم یئاعّدا  فشک  ای  ناشدوخ ، یئوطـسرا  یلقع  لـیلحت  ریز  ار  ادـخ  هشیمه  دنتـسه  نیدـلا  ییحم  ناـثراو  هک  زورما  نایئاردـص 

.دنهد یم  رارق  نیدلا 

هک لهجوبا  يادخ  ًافاصنا  هک  دوش  یم  تاقولخم  اه و  هدیدپ  نیناوق  لومـشم  هشیمه  هک  تسا  کچوک  يردق  هب  نایئاردص  يادخ 
لباق ادخ  نوچ  دنتفگ : یم  هک  ناتـسرپ  تب  هراچ  یب  .تسا  نانیا  يادخ  زا  رت  میظع  سپ  .دوب  شیادـخ  وا و  نایم  هطـساو  لَبُه  تب 

.دشاب وا  ام و  نایم  هطساو  دوش و  تسرد  وا ، زا  یلبنس  دیاب  راچان  تسین  رّوصت  كرد و 

، يدوجو هفـسلف  ای  هزیگنا  نیا ، زا  ریغ  یتسرپ  تب  .تسا و  هدرکن  راکنا  ار  یعقاو  یقیقح و  يادخ  دوجو  یتسرپ  تب  چـیه  هنرگ ، و 
.دهد یمن  هدادن و  ار  یتسه  قلاخ  تمس  دوخ  تسد  هتخاس  هب  لقاع  دوجوم  زگره  .تسا و  هتشادن 

ًاقیقد لهجوبا  هفسلف  تسا ، هفسلف  تایئاردص )  ) تایکوج تایئوطسرا و  رگا 
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عورف لوصا و  نودب  حیضوت و  هّجوت و  نودب  نانچمه  شیرق  ناتـسرپ  تب  هک  دننک  یم  نامگ  نانیا  .تسا  نآ  زا  رت  یلاع  هفـسلف و 
اه تب  دینزب و  رس  نپاژ  دباعم  هب  زین  نیچ و  روپاگنـس و  دنه ، رد  ینودنه  ياهدبعم  هب  نآلا  نیمه  رگا  .دنتخادرپ  یم  یتسرپ  تب  هب 

یملع جرادـم  ياراد  دـننک و  یم  تدابع  اه  تب  لابق  رد  دـننک و  یم  دـمآ  تفر و  اجنآ  رد  هک  يدارفا  اب  سپـس  دـینک  هدـهاشم  ار 
.درادن ار  زورما  نایئاردص  تاضقانت  مدص  کی  هک  دیونش  یم  هدش  نییبت  هفسلف  نانچ  دینک ، تبحص  دنتسه ، يرتکد  سناسیل و 

ّتیهام ات  دینک  فرص  رّکفت  يارب  ار  نات  تقو  یمک  ًافطل  دیبای ؟ یم  نآ  رد  ضقانت  دنچ  ایآ  دیـشیدنیب ؛ لهجوبا  رکفت  زرط  هب  ون  زا 
ربمایپ تّما  رـس  رب  نانیا  هک  تسا  یتخبدـب  الب و  هچ  نیا  .دوش  نشور  ناـت  يارب  ینیدـلا  ییحم  یئاردـص و  نردـم  فّوصت  هشیدـنا 

یم مه  ندوب  لادبا » «، » داتوا «، » يدحوا  » ياعّدا دنروآ !!؟ یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  یلع و  هعیش  رس  رب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ار قئاقح  همه  هکلب  دنرادن ، لّقعت  زا  حیحص  يا  هرهب  دنرادن ، تقیقح ، دوهش  فشک و  زا  يا  هرهب  اهت  هن  ادخ  هب  دنگوس  هک  دننک ،

.دننک (1) یم  دنا و  هدرک  هنوراو 

592 ص :

يا هّرذ  شیاه  هدـیدپ  لاعتم و  دـنوادخ  نیب  هک  دـنا  هدومرف  نایب  تحارـص  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  تیاور  اهدـص  رد  - 1
ياه هدیدپ  هب  لاعتم  دنوادخ  ّتیخنس  لامک  زا  نخس  هفسالف  رد  اما  تسا ؛ قولخم  ریغ  قلاخ  قلاخ و  ریغ  قولخم  تسین و  ّتیخنس 
وریپ ٌءادتبا  هک  اردصالم  .تسا  ءایـشا  تروص  هب  وا  روهظ  یّلجت و  ادخ و  اب  ءایـشا  ّتینیع  زا  تبحـص  نافرع  رد  دشاب و  یم  شیوخ 
باعل ای  ناتساب  دنه  دیاقع  تاّینانوی و  زا  هتفرگرب  هک  یبرع -  نبا  دئاقع  نافرع و  روهقم  تبقاع  دوب ، تاّیئوطـسرا  یفـسلف  تارّکفت 

دراد یم  نایب  تحارص  هب  هعبرا  رافسا  رد  دنک و  یم  روبع  شتادوجوم  اب  دنوادخ  ّتیخنس  هب  هدیقع  زا  ددرگ و  یم  دوب -  یمالـسا 
یناده کلذک  دیئامرفب : هظحالم  دشاب ، یمن  دنوادخ  ءایشا و  نیب  یتّیئوذ  یقرف و  هنوگ  چیه  دندنوادخ و  تاذ  نیع  ءایشا  مامت  هک 

دوجولا راد  یف  سیل  و  هدحاو ...  هقیقح  یف  ًارـصحنم  دوجولا  دوجوملا و  نوک  نم  میقتـسم  طارـص  یلا  ّیـشرعلا  ّرِینلا  ناهربلاب  ّیبر 
یف یه  یتَّلا  هتافـص  تاـّیلجت  هتاذ و  تاروهظ  نم  وه  اـّمنإ  دوبعملا ، بجاوـلا  ریغ  هَّنأ  دوـجولا  ملاـع  یف  يآرتـی  اـمَّلک  و  راَّید ، هریغ 
ارم نـینچ  نـیا  ص 292 ) ج 2 ، هعبرا ، رافـسا   ) .تاـنکمملا ناـیعأ  یف  ّقـحلا  دوـجو  وـهف  هکردـت  اـم  ّلـکف  هتاذ ...  نـیع  هـقیقحلا 

کی رد  رـصحنم  تسه  هک  هچنآ  دوجوم و  دوجو و  هک  دومرف  تیادـه  میقتـسم  طارـص  يوـس  هب  ینامـسآ  ناـهرب  اـب  مراـگدرورپ 
تاذ و روهظ  یّلجت و  زا  ترابع  طقف  زین  نارگید  تسین و  ادـخ  زج  يدوجوم  دوجو  راد  رد  و  تسا ...  ادـخ ] ینعی   ] دـحاو تقیقح 
هب تسا  يدـنوادخ  دوـجو  نآ  ینک  یم  كرد  ار  هچ  ره  سپ  دنتـسه ...  وا  تاذ  نیع  اـهنآ  تقیقح ، رد  هـک  دنـشاب  یم  وا  تاـفص 

دوهـش فشک و  هب  لّسوتم  هّیفوص  ریاس  دننام  دوجوم  دوجو و  تدحو  ةدیقع  نتخادنا  اج  يارب  اردـصالم  يرآ ، .تانکمم  تروص 
میلاعت مامت  ساسا  اب  هک  تسا  يدوهـش  فشک و  هچ  نیا  و  درک !! ماهلا  تخومآ و  نینچ  يو  هب  دـنوادخ  دـنک  یم  اعّدا  دوش و  یم 

رد .تسا و  شیوخ  تاقولخم  ریغ  نیابم و  دـص  رد  دـص  هک  دـندومن  یفّرعم  ار  یئادـخ  ءایبنا  مامت  اریز  دراد ؛ تریاغم  ماظع  يایبنا 
ییحم باوج  رد  يرفعج -  یقت  دّمحم  همالع  موحرم  ینعی  رضاح -  رصع  گرزب  رّکفتم  زا  نخـس  ود  هک  دراد  اج  رایـسب  ماقم  نیا 

هداـج ود  ًاـبیرقت  یلعا  أدـبم  یقیقح  ءارفـس  ءاـیبنا و  شور  اـب  دوجوم ، دوجو و  تدـحو  بتکم  دوش : هدروآ  نایئاردـص  ناینیدـلا و 
، يروص يّدام و  تادوجوم  نیا  خنس  ءاروام  دحاو ، يادخ  رب  ًامئاد  یگمه و  ءایبنا  اریز  دنتسین ؛ طوبرم  رگیدمه  هب  هدوب و  فلاخم 

همادا رد  و  ص 74 ) یلعا ، أدبم   ) .دنا هدرک  نایب  قولخم  زا  ریغ  ار  قلاخ  صیخـشت و  دباع  زا  ریغ  ار  دوبعم  دـندرک و  توعد  غیلبت و 
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یب قئادـح  َملاع  زا  ارچ  دـننک ؛ یم  ادـیپ  يدوجو  ساـمت  یلعا  دـنوادخ  اـب  ًاـتقیقح  اـه ] يدوجو  تدـحو   ] اـه نیا  رگا  دـیوگ : یم 
، ءالخ زا  بآ  تشحو  لیبق  زا  .دوش  هتشون  دیاب  یهاکف  بتک  رد  اهنت  زورما  دنا  هتفگ  یتاّیعیبط  هب  ادخ  هب  نیلصاو  نیمه  و  دنربخ !؟

ناکدوک یتح  زورما  هک  تاسوسحم  لیبق  نیا  زا  اهدـص  و ...  رـصانع !! ندوب  رـصحنم  راهچ  هب  یئاـضف ، تاّرک  ندوب  سوفن  ياراد 
هاگولج هکلب  تسا ، هتخاس  هک  دوخ  تادوجوم  زا  ادخ  هک  تسا  هدش  هچ  دنرگن و  یم  هّیرخس  روط  هب  ءارآ  هنوگنیا  يارب  ام  سرون 
دنوادخ هک  تسانعم  نیا  هب  هنراقمب » ءیش ال  ّلک  عم  : » دنیامرف یم  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نخـس  تسا !!؟ ربخیب  تسوا  دوخ 
شیوخ تاقولخم  مامت  ّمات و  ةرطیس  نکیل  و  هنراقمب ؛) ال   ) درادن شیوخ  تاقولخم  ءایشا و  اب  یسامت  یتّیخنس و  هنوگ  چیه  دنچ  ره 
نیاربانب .ددرگ  تاقولخم  زا  دـنوادخ  يریگ  هرانک  ببـس  شیوخ ، تاقولخم  اب  لاعتم  دـنوادخ  تنیاـبم  هک  تسین  هنوگ  نیا  دراد و 

اب نیابم  مه  هک  يدـنوادخ  ینعی  .دـمهف  یمن  رـشب  لقع  ار  نآ  یگنوگچ  ّتیخنـس و  هنراقم و  نودـب  اما  ءیـش ،» ّلک  عم   » دـنوادخ
هب لقع  اریز  تسین ؛ صّخشم  نآ  ّتیفیک »  » ام يارب  دراد ، شیوخ  تاقولخم  اب  هرطیـس  هطبار و  لامک  مه  تسا و  شیوخ  تاقولخم 

هدیشک شتاقولخم  ادخ و  نیب  ّتیخنـس  هب  راچان  دننک ، یلقع  ار  هلأسم  نیا  دنهاوخ  یم  هفـسالف  .درادن  یهار  چیه  هلأسم  نیا  يوس 
نودب ینعی  تسا ؛ ءیـش » نم  ال   » ادـخ لقخ  میئوگ -  یم  مه  زاب  دـش و  هتفگ  هعومجم  نیا  رد  ًالبق  هک  رگید -  هتکن  .دـنوش و  یم 
مهیلع تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تیاور  اه  هد  رد  هک  تسا  یکانبات  نخـس  نیا  .دنک و  یم  داجیا  ندیـشیدنا  نودـب  هیلّوا و  ةدام 

رد هفـسالف  لکـشم  مه  زاب  دنناد !! یم  لاحم  ار  نآ  دنرکنم و  یلک  هب  ار  ءیـش » نم  ال   » قلخ هفـسالف  اما  تسا ؛ هدش  حرطم  مالـسلا 
يزیچ زا  دیاب  ادخ  دـنیوگ : یم  ًاراچان  دـننک ؛ یلقع  نییبت  ار  درادـن ، یهار  نآ  هب  لقع  ًالـصا  هک  يزیچ  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  نیا 

تـساجنیا و  دریگ !! یم  دوخ  تاذ  زا  ار  ملاع  داجیا  يارب  هیلوا  ّداوم  دنوادخ  ینعی  .دشاب  یم  يدنوادخ  تاذ  زیچ ، نآ  دـنک و  قلخ 
یم هک  تسا  یهلا  نایدا  میلاعت  فلاخم  ًالماک  نخس  نیا  و  تسا ! ّتلع  تاذ  حّشرت  لّزنت و  لولعم  دنیوگ : یم  یئاردص  هفسالف  هک 

« مدعلا نم  ءایـشألا  قلخ  نم  ای   » هدمآ اعد  رد  رگا  هک  درک  هجوت  دیاب  ار  مهم  هتکن  نیا  هتبلا  .تسا  مدعلا » َنِم   » ادـخ تقلخ  دـنیوگ :
مودـعم ناشداجیا  زا  لبق  ءایـشا  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دـنا ؛ هدـش  قلخ  نآ  زا  ءایـشا  تسا و  يزیچ  مدـع  هک  تسا  نیا  دوصقم 

، دنتشاد رواب  زین  ار  ادخ  ناکرشم  ناتسرپ و  تب  هک  دندومرف  نتم  رد  يوضر  داتسا  رگا  .دومن  داجیا  ءیـش » نم  ال   » دنوادخ دندوب و 
هیآ نامقل ، هروس  ( ) ُهللا َُّنلُوقََیل  َضرَألا  ِتاومَّسلا َو  َقَلَخ  نَم  مُهَتلَأَس  ِنَئل  َو  : ) تسا دنوادخ  دوخ  تخـس  نیا  اریز  درک ؛ بّجعت  دیابن 

گنرد یب  تسا ، هدرک  قلخ  ار  نیمز  اه و  نامسآ  یسک  هچ  ینک : لاؤس  ناتسرپ ) تب  ناکرشم و   ) زا رگا  هیآ 38 ) رمز ، هروس  25 ؛
مزج هب  وا  ترطف  اما  تسا ؛ هدش  هدیـشک  فارحنا  هب  تب  شتـسرپ  اب  دنچ  ره  كرـشم  هک  تسانعم  نیا  هب  هتبلا  .هللا  دنهد : یم  خساپ 

.دهد یم  دحاو  دنوادخ  هب  یهاوگ 
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هب هک  میهد  یم  عاجرا  ار  مرتحم  ناگدـنناوخ  مینک و  یم  مامت  ار  يوضر  یـضترم  خیـش  همالع  هللا  تیآ  ترـضح  ثحابم  اجنیا  رد 
.دنیامرفب (1) هعجارم  صوصف » هنیآ  رد  نیدلا  ییحم   » قیقد دنمشزرا و  رایسب  باتک  نیا 

594 ص :

عبط هب  زونه  هک  دشاب  یم  باتک  نیا  مود  دـلج  زا  میدروآ  يوضر  داتـسا  نانخـس  زا  هک  یبلاطم  میدرک ، حرطم  هک  هنوگ  نامه  - 1
ات يوضر  داتـسا  .دنیامن  تفایرد  ار  دنمـشزرا  ۀعومجم  نیا  دننک و  هعجارم  داتـسا  تیاس  هب  دـنناوت  یم  ناقاتـشم  اما  .تسا  هدیـسرن 

، قیقد ناـشیا  ملق  ًاـعقاو  تسا و  هتـشون  یمالـسا  نوگاـنوگ  ثحاـبم  رد  هلاـقم -  باـتک و  تروص  هب  دنمـشزرا -  رثا  اـه  هد  نوـنک 
دلج دنچ  نونک  ات  هک  دنشاب  یم  هّیداجس  ۀفیحص  رب  عماج  یحرش  نتـشون  لوغـشم  زین  نونکا  مه  تسابیز و  یملع و  هناسانـشراک ،
هنیمز نیا  رد  ریـسفت  نیرت  عماج  دسرب ، عبط  هب  هک  ینامز  هللا  ءاش  نا  دـنا و  هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  ار  دنمـشزرا  رایـسب  باتک  نیا 

، دننک یم  تمدخ  مالـسلا  مهیلع  تمـصع و  نادـناخ  ینارون  بتکم  هب  هک  یناسک  یمامت  دـنمجرا و  داتـسا  نیا  يارب  .دوب  دـهاوخ 
.میئامن یم  تلأسم  یهلا  هاگشیپ  زا  یتمالس  رتشیب و  تیقفوم  يوزرآ 
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نافرع هرهش  باتک  دقن  مجنپ : هیقاحلا 

هراشا

!! تسا هدـش  رـشتنم  یمالـسا  فرژ  راکفا  اب  گرزب  یفراع  ناونع  هب  یبرع  نبا  یفّرعم  رد  يدّدـعتم  بتک  ریخا ، ههد  هس  ود  نیا  رد 
زا یبرع ، نبا  یتدیقع  ثحابم  زا  يرایسب  نامتک  اه و  تیعقاو  زا  يرایسب  فیرحت  قیاقح و  ینوگرگد  اب  بتک  نیا  رد  هنافّسأتم  هک 

!! دنا هتخاس  یهلا  فراعم  رد  ریظن  یب  زاتمم و  يا  هرهچ  يو 

(. یبرع نبا  بهذم  یگدنز و  رد  یشهوژپ  « ) نافرع هرهش   » مان هب  هدش  رشتنم  یباتک  ًاریخا 

.تسا هدیدرگ  عیزوت  نایوجشناد  بالط و  نیب  رد  هدرتسگ  تروص  هب  دراد  هحفص  هک 170  باتک  نیا 

.تسا (1) هدیسر  پاچ  هب  امیس  ادص و  شهوژپ  ّلک  هرادا  تیامح  اب  لاملا و  تیب  لوپ  اب  باتک  نیا  هنافّسأتم 

یخرب زا  مادم  یبرع ، نبا  نافرع  دـیاقع و  نداد  هولج  هّجوم  يارب  هکلب  تسا ؛ هدـشن  حرطم  یملع  تروص  هب  ثحابم  باتک  نیا  رد 
نّویئاردص زا  هک  رصاعم  ياه  ّتیصخش  زا 

595 ص :

دنراذگ و یم  نانآ  رایتخا  رد  زین  تاناکما  مامت  دنشاب و  یم  تارّکفت  هنوگ  نیا  عفادُم  مادُم  روشک  یگنهرف  ياه  هاگتـسد  هتبلا  - 1
یتلود تاناکما  اه و  هناسر  زا  یبرع ، نبا  تارّکفت  نادقتنم  هک  دنهد  یمن  هزاجا  زگره  ینهرف  ياه  هاگتـسد  رگید  امیـس و  ادـص و 

.دنیامن هدافتسا  هدیقع  زاربا  يارب 
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!! تسا هدش  هتسناد  یبرع  نبا  نافرع  ّتیناّقح  لیلد  ار  هلأسم  نیمه  تسا و  هدش  هدروآ  مان  دنا  هدوب  یبرع  نبا  ناعفادم  و 

.دنک یمن  هدهاشم  یبرع  نبا  نافرع  تابثا  رد  یملع  ثحب  هنوگ  چیه  هدنناوخ  باتک  نیا  رد  اذل 

: دخرچ یم  هلأسم  هس  لوح  تسا -  تارّرکم  رارکت  مئاد  هک  قوف -  باتک  ثحابم  مامت 

.تسا یمالسا  بان  نافرع  نامه  یبرع  نبا  نافرع  . 1

.تسا هدوب  یماما  هدزاود  هعیش  یبرع  نبا  . 2

.دنا تفرعم  زا  یهت  رگ و  يرشق  یئاه  ناسنا  یبرع ، نبا  نافلاخم  . 3

: تسا هدمآ  هدش -  هتشون  امیس  ادص و  ياه  شهوژپ  زکرم  طّسوت  هک  باتک -  نیا  هچابید  رد  *

ار اه  نآ  هدرک و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نارظن  بحاص  نادنمشیدنا و  زا  يرایسب  یبرع ، نبا  فرژ  الاو و  راکفا  عماج و  ّتیـصخش 
.تسا هتشاداو  شراکفا  يداّقن  راثآ و  هعلاطم  هب 

.دندوتـس ار  شا  يوـنعم  یناـحور و  ماـقم  زین  ینید و  داـقتعا  ناـمیا و  دـندروآ و  دورف  شیاتـس  میظعت و  رـس  شربارب  رد  یهورگ ،
ّریحتم زین  يا  هّدـع  نایم ، نیا  رد  .دـنتخادرپ  شـشنزرس  حدـق و  هب  دـنتفای و  راگزاسان  تعیرـش  اب  ار  شلاوقا  راکفا و  رگید ، یعمج 

، یتاظحالم هب  یلو  دنتفاین ، بهذم  نید و  قفاوم  ار  شراکفا  نیا  اب  زین  یهورگ  ماجنارس ، .دندرک  يراددوخ  رظن  راهظا  زا  دندنام و 
بیاجع زا  یکی  نیدلا  ییحم  : » تسا هدومرف  دنتشاذگ و  هحـص  نوگانوگ  ياه  هّیرظن  نیا  رب  زین  يرّهطم  دیهـش  .دنتـشاد  شروذعم 

لماک ّیلو  ار  وا  یخرب  .تسا  هدش  شا  هرابرد  يداضّتم  ياه  هدـیقع  راهظا  لییلد ، نیمه  هب  تفگـش و  تسا  یناسنا  تسا ؛ راگزور 
(1) .دنهد » یم  شلّزنت  رفک  ّدح  ات  ار  وا  رگید ، یضعب  دنناوخ و  یم  باطقألا  بطق  و 

تفگش فرژ و  ّتیصخش  نییبت  هیزنت و  ییاسرف و  ملق  هنوگ  ره  فصو ، نیا  اب 
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ص 114. یمالسا ، مولع  اب  یئانشآ  - 1
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.دناشک یم  شزغل  هب  ار  اه  هناخ  اه و  ماگ  اسب  هچ  دیامن و  یم  فیرظ  راوشد و  رایسب  نیدلا ، ییحم 

ياه هاگدید  عبانم و  یسّررب  اب  تسا و  هتفریذپ  ار  نیگنس  تلاسر  نیا  هبئاش ، یب  یششوک  اب  یعیدب  دمحم  ياقآ  دنمجرا  رگشهوژپ 
، راتشون نیا  لاحم  هب  هجوت  اب  ناشیا  .دیادزب  ینافرع  تیصخش  نیا  هرهچ  زا  ار  رابغ  راگنز و  تسا  هدیشوک  نوگانوگ  نادنمـشیدنا 

.تسا هتخادرپ  اه  ههبش  یسّررب  هب 

.دوش نایامن  رت  فافّش  اهربا ، نتفر  رانک  اب  ینافرع  نامسآ  رد  یبرع  نبا  دوجو  سمش  هک  دشاب 

نیا دنلب  راکفا  يدوجو و  ّتیـصخش  داعبا  رد  يواکاو  هب  هک  ینارو  هشیدنا  يارب  تسا  یناوخارف  شهوژپ ، نیا  تفگ  دیاب  نایاپ  رد 
ءاـهتنا هب  نادنمـشیدنا  یفّرعم  ماـمت  همین  هار  دـتفا و  نارو  هرهب  عـبط  لوـبقم  رثا  نیا  هک  تـسا  دـیما  .دـنا  هـتخادرپ  ناملـسم  فراـع 

.دماجنایب

قیفوتلا ّیلو  هَّنإ 

شهوژپ ّلک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 

: مراد ار  لاؤس  نیا  امیس  ادص و  شهوژپ  هرادا  زا  ریقح  نیا  »

هاگن زا  یبرع  نبا   » یـشهوژپ یملع و  قیقد  باتک  نیا  هک  دـیتسه  رـضاح  دـیا ، هداهن  ناـتیاهراک  رب  ار  شهوژپ  ناونع  هک  امـش  اـیآ 
؟ دینک یم  تیامح  نویئاردص  هنایفوص و  تارّکفت  یبرع و  نبا  زا  طقف  هن ، ای  و  دینک ؟ تیامح  مه  ار  رگید »

: دیامرف یم  همادا  رد  هک  دیا ) هدومن  هناضرغم  یملع و  ریغ  عیطقت   ) دیا هدرواین  لماک  ار  هللا  همحر  يرّهطم  دیهش  مالک  ارچ 

.تساه فرح  نیرت  ّطحنم  زا  دیاش  تسا ، هدش  هدینش  وا  زا  هک  ییاه  فرح  زا  یخرب 

: دیا هدومرف  یبرع  نبا  فیرعت  رد 

«!! ناملسم فراع  نیا  دنلب  راکفا   » و نافرع » نامسآ  رد  یبرع  نبا  دوجو  سمش  »
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!؟ دیریگ یم  هدیدان  ار  يو  تافارحنا  مامت  لاح  نیع  رد  و  دیا ، هتشاذگ  شهوژپ  قیقحت و  هورگ  ار  دوخ  مان  هنوگچ  امش 

، ناراوگرزب نیا  زا  یخرب  هدومن و  یفّرعم  یفارحنا  ار  یبرع  نبا  دیاقع  راکفا و  عّیشت ، ياه  هناوتـسا  نیرتگرزب  هک  دیتسین  هجوتم  ایآ 
؟ دنا هدرک  یفّرعم  مالسا  هزوح  زا  جراخ  فرحنم و  ار  يو  یلماع ، ّرح  خیش  همالع  یسلجم ، همالع  یلیبدرا ، سّدقم  نوچمه ،

!!؟ دینک یم  یمهفن  هب  مهّتم  ار  هعیش  گرزب  ياملع  ناشناعفادم -  هّیفوص و  دننام  زین -  امش  دیاش 

: نیاربانب

( نافرع هرهش   ) رثا نیا  رد  هک  یتّیـصخش ، هن  دریذپب  تروص  یملع  تروص  هب  ثحب  دیاب  نآ ، ّدر  ای  یبرع  نبا  نافرع  تابثا  رد  ًالوا :
.دوش یم  هدروآ  مان  ییاردص  رصاعم  ياه  ّتیصخش  زا  مادم 

نبا تارّکفت  ساکعنا  زج  يزیچ  اردصالم  هفسلف  اریز  دنشاب ؛ یبرع  نبا  نافرع  تارّکفت و  عفادم  نّویئاردص  هک  تسین  تبّجعت  ًایناث :
؟ تسین اردصالم  دیاقع  هفسلف و  رد  یبرع 

هک مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  ینارون  بتکم  هتسراو  ياملع  ماظع و  عجارم  دینیبب  دینک و  شهوژپ  یمک  دیورب  ًاثلاث :
!!؟ دنمهف یم  نویئاردص  طقف  دنمهف و  یمن  ناملاع  نیا  ایآ  دنناد ؛ یم  لطاب  ار  یبرع  نبا  تارّکفت  نافرع و  دنتسین و  یئاردص 

.دومن میهاوخ  نآ  هب  يا  هراشا  هک  نویئاردص !! نانخس  مه  هدش و  فیرحت  یبرع  نبا  نانخس  مه  هعومجم  نیا  رد  نمض  رد 

: دسیون یم  همّدقم  رد  قوف  باتک  هدنسیون  *

: تسا هدرک  یفّرعم  شور  هار و   3 دوخ ، میلاعت  فراعم و  كاردا  يارب  مالسا 

؛ یئامنهار داشرا و  هار  لوا :

؛ یقطنم نایب  لالدتسا و  هار  مود :

.هدهاشم نادجو و  هار  موس :

قیرط نیا  ناکلاس  ناورهر و  .دراد  نافراع  هب  صاصتخا  مّوس  هار  نایم ، نیا  رد 
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دنوادـخ میقتـسم  یتسرپرـس  تیالو و  تحت  دـننک ، یم  شومارف  ار  ادـخ  زج  هدومن و  عاطقنا  زیچ  همه  زا  هدـیرب و  اج  همه  زا  نوچ 
 ... . دوش یم  دوهشم  ناشیا  رب  دهاوخ  یم  وا  هچنآ  هتفرگ و  رارق 

میرک و نآرق  رد  هک  مالـسا  میلاعت  تروص  ینعم و  اب  ددرگ و  یم  زاب  یحو  زاغآ  هب  نآ  یناـبم  لوصا و  یمالـسا و  ناـفرع  هنیـشیپ 
.دراد مکحم  طابترا  تسا ، هدمآ  يوبن  ّتنس  هریس و 

سپس مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  يو ، زا  سپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  فراع ، نیرت  لماک  نیتسخن و  ور ، نیا  زا 
 . ...دنا هدوب  نافرع  لماک  ياه  هنومن  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا 

، دایز نب  لیمک  ینرق ، سیوا  یـسراف ، ناملـس  دـننام : گرزب  نافراع  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  بتکم  نادرگاش  نارای و  ناـیم  رد 
قیفش مهدا ، میهاربا  رانید ، نب  کلام  ینامی ، سوواط  دننام : يرگید  دارفا  هقبط ، نیا  زا  سپ  دندش ...  ادیپ  راّمت  مثیم  يرجه ، دیشر 
رامـش هب  یمان  نافراع  زا  يدادغب  دینج  یخرک ، فورعم  یماطـسب ، دیزیاب  دـننام  يرگید  هورگ  موس  نرق  لیاوا  رد  سپـس  یخلب ... 

.دنیآ یم 

، يرجه متفه  نرق  رد  هک  نیا  ات  دش  یتفگـش  دادخر  دـهاش  نافرع  خـیرات  يرجه ، متفه  نرق  رد  هک  نیا  ات  تشاد  همادا  دـنور  نیا 
رد .دـش  داجیا  یبرع  نبا  نیدـلا  ییحم  تسد  هب  هک  دوب  نافرع  شزیخ  شهج و  نآ ، دـش و  یتفگـش  دادـخر  دـهاش  نافرع  خـیرات 
یب مادـقا  کی  رد  يو  .دیـسر  لماکت  هب  دـیدرگ و  نّودـم  يراذـگ و  هیاپ  ریهـش  رادـمان و  فراع  نیا  طّـسوت  يرظن  ناـفرع  هجیتن ،

، ینافرع ياه  عوضوم  مامت  رد  رثا (1)  دـصناپ  زا  شیب  فیلأت  اب  دروآ ، رد  یملع  شنیب  بتکم و  کی  تروص  هب  ار  نافرع  هقباـس ،
 ... . تخادرپ دوخ  ياه  هشیدنا  راکفا و  رشن  هب 

یسررب هب  هک  تسا  یبرع » نبا  نیدلا  ییحم  ربکا  خیش   » ّتیصخش یفّرعم  رد  ون  یـشراگن  دراد ، رارق  امـش  يورارف  هک  يا  هعومجم 
.تسا هتخادرپ  وا  هرابرد  فلاخم  قفاوم و  نادنمشیدنا  هاگدید  لقع  زین  يو و  بهذم  و  یگدنز ، داعبا 

صنافرع یسررب  دقن و  دصق  هب  هن  ینعی  یهیجوت ؛ هن  تسا و  يداقتنا  هن  باتک ، نیا 
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نامه هک  تسا  يا  هحفـص  دـنچ  یئاه  هلاسر  تاباستنا  نیا  زا  يرایـسب  هک  دـنا  هدومن  بستنم  یبرع  نبا  هب  رثا  دـصناپ  اـت  يرآ ! - 1
(. این ّبیط   ) تسا هدش  بستنم  زین  نارگید  هب  یهاگ  رصتخم  ياه  هلاسر 
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یملع و تایح  زا  تسا  يا  هنوگ  شرازگ  هکلب  وا ، راـکفا  ءارآ و  هیجوت  تیاـمح و  يارب  هن  هتفاـی ، شراـگن  وا  هشیدـنا  یبرع و  نبا 
.رگ (1) لیلحت  کی  ات  تسا  رگشرازگ  کی  هیبش  رتشیب  رثا ، نیا  رد  هدنراگن  شقن  عقاو  رد  .يو  يونعم 

: باتک ثحابم  زا  یخرب  همدقم و  دقن 

هعومجم هک  تسا  یعّدـم  يو  .تسا  عقاو  فالخ  يدّدـعتم -  دراوم  رد  هدرک -  ناـیب  باـتک  نتم  همّدـقم و  رد  هدنـسیون  هک  هچنآ 
دنکفا رظن  باتک  نیا  هب  دشاب ) تابّصعت  زا  یلاخ  هک   ) یقّقحم ره  اما  يو ؛ نافرع  یبرع و  نبا  زا  عافد  هن  دراد  یـشرازگ  هبنج  قوف ،

رد دنیب  یم  هکلب  دهد ، هولج  هّجوم  ار  وا  دیاقع  دنک و  عافد  یبرع  نبا  زا  هک  دـشوک  یم  ناوت  مامت  اب  اهنت  هن  هدنـسیون  هک  دـنیب  یم 
!! تسا هدیدرگ  فیرحت  ای  هدش  روسناس  ای  نانخس  يدراوم 

: تاداقتنا زا  یخرب  اما 

هب صاـصتخا  هک  هدـهاشم  نادـجو و  موـس  هار  تسا ...  هدرک  یفّرعم  شور  هار و  دوخ 3  میلاعت  فراعم و  يارب  مالـسا  دـیوگ : یم 
.دراد نافراع 

تسا مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  میلاعت  میرک و  نآرق  زا  ّتیعبت  دناوخ ، یم  ارف  نآ  هب  ار  ناگمه  مالسا  هچنآ  باوج :
یقطنم نایب  لالدتسا و  ناونع  هب  ار  یهار  زگره  (2) و 

600 ص :

.5 ص 3 -  نافرع ، هرهش  باتک  همّدقم  - 1
هدش تیاور  روفعی  یبا  نبا  زا  حیحص  ثیدح  رد  میناوخ : یم  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  زا  هفیرـش  تایاور  رد  - 2

َو ِِهیحَو ، یلَع  ُهُؤانَمُأ  َو  ِهِقلَخ ، یَلَع  ُهؤادَهُـش  َو  ِهِدابِع ، یف  ِهللا  ُهَّجُح  ُنَحن  روفعَی ! یبَأ  َنبا  اَی  دـندومرف : قداص  ماما  ترـضح  هک  تسا 
َنُوِلماعلا ُنَحن  َو  ِهیَلَع ، ُّلُدَـی  يذَّلا  ُُهباب  َو  یعاولا ، ُُهبلَق  َو  ُقِطاَّنلا ، ُُهناِسل  َو  ِِهتَّیَِّرب ، یف  ُُهنیَع  َو  ُهنِم ، یتُؤی  يذَّلا  ُهُهجَو  َو  ِهِملِع ، یلَع  ُُهناَّزُخ 

ص 152، قودص ، خیـش  دیحوت   ) ُهللاِدبَع ام  انال  َول  َو  ِهللا ، یَلَع  َءّالِدَألا  ُنَحن  هللاِدـبَع ، اِنب  َو  ُهللا ، َفِرُع  اَِنب  ِِهلیبَس ، یِلا  َنُوعاَّدـلا  َو  ِهِرمَِاب ،
ناراد هنیزخ  و  شا ، یحو  رب  وا  نانیما  و  شقلخ ، رب  وا  ناهاوگ  و  شناگدنب ، نایم  رد  ادخ  تجح  میئام  روفعی ! یبا  رـسپ  يا  ح 9 ؛)

، دنک یم  تلالد  رب  هک  وا  هاگرد  وا  يایوگ  نابز  و  شا ، نایکاخ  رد  وا  مشچ  .دوش و  یم  هدـمآ  نآ  زا  هک  وا  هجو  و  شا ، ملع  رب  وا 
، ادخ رب  نایامنهر  میئام  و  دش ، هدیتسرپ  ادخ  ام  هب  .دش و  هتخانش  ادخ  ام  هب  وا ، هار  يوس  هب  ناگدنناوخ  وا ، رما  هب  نانکراک  میئام  و 
و ناملَس ، زا  یلاله ، سیق  نب  میَلُس  زا  هحیحـص  دیتاسا  هب  زین  و  ص 148 .) دیحوت ، رارـسا   ) .دش یمن  هدیتسرپ  ادخ  میدوبن  ام  رگا  و 

باتک  ) َِکب َُّمث  یب  الا  ُهللا  َفِرُع  ام  ُِّیلَع ! ای  تسا : هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  دادقِم ، و  رذوبا ،
دمحم لآ  رارسا   ) وت هلیسو  هب  سپـس  نم و  اب  زج  دنوادخ  دشن  هتخانـش  یلع ! يا  ح 44 ؛) ص 855 ، ج 2 ، یلـالهلا ، سیق  نب  میَلُس 

هللا یلـص  هللا  لوسر  زا  رذوبا ، زا  یلاله ، سیق  نب  میَلُـس  زا  هحیحـص  دیتاسا  هب  نینچمه  و  ح 44 .) ص 547 ، مالـسلا ، مهیلع  هیلع و 
ٌباَوث َو ال َناک  ام  ُِّیلَع  اَنَأ َو  َول ال  َو  هللاِدبَع ، ام  ُِّیلَع  اَنَأ َو  الَول  َو  هللا ، َفِرُع  ام  ُِّیلَع  اَنَأ َو  الَول  تسا : هدـش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و 

نب میَلُـس  باتک   ) ِهِقلَخ َنَیب  ِهللا َو  َنَیب  امیف  ُباجِحلا  ُرتِّسلا َو  َوُه  َو  ٌباجِح ، ِهللا  ِنَع  ُُهبُجحَی  ـال  َو  ٌرتِس ، ِهللا  ِنَع  ًاـِّیلَع  ُُرتسَی  ـال  َو  ٌباـقِع ،
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، دش یمن  تدابع  ادخ  میدوبن  یلع  نم و  رگا  .دش  یمن  هتخانش  ادخ  میدوبن  یلع  نم و  رگا  ح 46 ؛) ص 858 ، ج 2 ، یلالهلا ، سیق 
عنام دنوادخ  وا و  نیب  یباجح  چیه  و  دناشوپ ، یمن  دنوادخ  زا  يا  هدرپ  چـیه  ار  یلع  دوبن ، یباقع  باوث و  میدوبن  یلع  نم و  رگا  و 

رد زین  و  ح 46 .) ص 553 ، مالسلا ، مهیلع  هیلع و  دمحم  لآ  رارسا   ) تسا شا  قلخ  ادخ و  نیب  هطـساو  باجح و  دوخ  وا  دوش ، یمن 
اّنِم ُهَمامِإ  َفَرَع  َهللا َو  َفَرَع  نِم  ُهُُدبعَی  َّلَجَوَّزَع َو  ُهللا  ُفِرُعی  امَّنإ  تسا : هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  زا  حیحـص  ثیدح 

ج یفاکلا ،  ) ًالالَض ِهللا  اذَکه َو  ِهللا  ِریَغ  ُُدبعَی  ُفِرعَی َو  امَّنِإَف  ِتیَبلا  َلهَأ  اّنِم  َمامِإلا  ِفِرعَی  َّلَجَوَّزَع َو ال  َهللا  ِفِرعَی  نَم ال  َو  ِتیَبلا ، َلهَأ 
ام زا  هک  دسانـش  ار  شماما  دسانـش و  ار  ادـخ  هک  دتـسرپ  یم  دسانـش و  یم  ار  لـجوزع  يادـخ  یـسک  اـنامه  ح 4 ؛) ص 181 ، ، 1

نیا تسا ، ادخ  زج  دتسرپب  دسانش و  هچنآ  اج  نامه  دسانشن  ار  نادناخ  ام  زا  ماما  دسانـشب و  ّقح  هب  ار  ادخ  هک  ره  و  تسا ، نادناخ 
(. ح 4 ص 61 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  رب  يا  هرمک  همجرت   ) تسا یهارمگ  زا  ادخ  هب  دینک  یم  هظحالم  هک  روط 
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یمن ییاج  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یقطنم  ياه  لالدتـسا  مه  اریز  تسا ؛ هدومنن  یفرعم  مدرم  هب  دوهـش ، فشک و  هدهاشم و  هار  و 
.تسا ریذپاطخ  دوهش  فشک و  مه  دسر و 

.دهد یم  تیمها  لد  هیفصت  ینادجو و  روما  يزرودرخ و  لقع و  هب  مالسا  هک  میوگب  مه  ار  نیا  هتبلا 

، تسا مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  میرک و  نآرق  زا  تبیعبت  دناد  یم  يراصحنا  فراعم  يارب  مالسا  هک  یهار  نیاربانب 
.دیامرف یم  نایب  حوضو  هب  ار  بلطم  نیا   (1) نیلقث »  - » رتاوت ّدح  قوف  هکلب  رتاوتم -  ثیدح  هکنانچ 

601 ص :

هفلتخم ظافلا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یمالـسا  قَِرف  یمامت  رداصم  رد  رتاوت  ّدح  قوف  هحیحـص  دـیناسا  هب  - 1
امِِهب اوُکَّسَمَتَف  یتَیب ، َلهَأ  یتَرتِع  ِهللا َو  َباتِک  ِنیَلَقَّثلا  ُمُکیف  ٌكِرات  ّینِإ  ِساَّنلا ! اَهُّیأ  ای  دـندومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور 

ج 2، یلالهلا ، سیق  نب  میَلُـس  باتک   ) َضوَحلا یَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتفَی  َنل  امُهَّنَأ  یلِإ  َدِـهَع  ینَِربخَأ َو  َریبَخلا  َفیطَّللا  َّنِإَـف  اوُّلِـضَت ، َنل 
ود نیا  هب  متیب ، لها  ینعی  مترتع  ادخ و  باتک  مراذـگ ؛ یم  یقاب  اهب ، نارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  مدرم ! يا  ح 11 ؛) ص 647 ،

کی زا  ود  نیا  هک  تسا  هداد  هدـعو  نم  هب  هداد و  ربخ  نم  هب  ریبخ  فیطل  دـنوادخ  دـیوش ، یمن  هارمگ  زگره  هک  دـیئوج  کّـسمت 
(. ح 11 ص 298 ، مالسلا ، مهیلع  هیلع و  دمحم  لآ  رارسا   ) دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رس  رب  ات  دنوش  یمن  ادج  رگید 
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.دشاب یمن  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  هب  کّسمت  زج  يزیچ  زین  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ینافرع  هّیعدا  و 

: میئوگ یم  هجیتن  رد 

رد مه  نآ  ، ) دوهـش فشک و  نادـجو و  قیرط  مان  هب  دراد  دوجو  تفرعم  تخانـش و  تهج  یّلقتـسم  هار  کی  دوش  لـئاق  هک  یـسک 
.تسین فارحنا  زج  يزیچ  دیآ -  یم  رب  هدنسیون  نانخس  زا  هک  هنوگ  نآ  مالسلا - ) مهیلع  موصعم  ناماما  ءایبنا و  هار  رانک 

مالسلا و مهیلع  موصعم  ناماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  سپ  هک  درب  یم  مان  ار  هّیفوص  نارس  زا  یخرب  هدنـسیون 
! دندوب ّقح  هب  نافراع  تارضح ، نآ  نارای 

: باوج

زا نانآ  یگمه  يدادغب  دینج  یماطسب ، دیزیاب  مهدا ، میهاربا  رانید ، نب  کلام  دننام : دنا  هدش  رکذ  هدنسیون  مالک  رد  هک  یصاخشا 
یفّرعم تلالض  تعدب و  لها  فرحنم و  ار  هّیفوص  مالـسلا ؛ مهیلع  موصعم  ناماما  زا  يدّدعتم  نانخـس  رد  هک  دنا  هدوب  هیفوص  نارس 

: میروآ یم  يرصتخم  زین  نونکا  تشذگ و  ثحابم آ « ًالبق  هک  دنا  هدومن 

: دیامرف یم  تفرگ -  ترهش  ندوب  یفوص  هب  هک  یسک  نیلوا  یفوک -  مشاهوبا  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.هثیبخلا (1) هتدیقعل  ارفم  هلعج  فوصتلا و  هل  لاقی  ابهذم  عدتبا  يذلا  وه  ادج و  هدیقعلا  قساف  هنإ 

602 ص :

خیش ردپ  هنع  هللا  یضر  یّمق  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسحلا  نب  یلع  فیلأت  دانسإلا  برق  زا  لقن  هب  ص 749  ج 2 ، هعیشلا ، هقیدح  - 1
ص 92 و ج 3، ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  همتاخ  ص 99 ؛ ج 1 ، يزیربتلا ، بوذجملل  يدُهلا  هّمئأ  هعیـشل  ایادهلا  هللا ؛ همحر  قودص 

ص 198. ج 5 ، راحبلا ، هنیفس  ص 8 ؛ ج 14 ، ّیئوخلل ، هغالبلا  جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم  ص 285 ؛
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یم هتفگ  فّوصت  نآ  هب  هک  رک  عارتخا  یبهذم  تعدب  يور  زا  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  تسا ، هدیقعلا  دـساف  ًاّدـج  یفوک  مشاهوبا 
.تخاس دوخ  ثیبخ  ةدیقع  هاگرارق  ار  نآ  دوش و 

: تفگ وا  هک  هدش  تیاور  تسا و  روکذم  رصن  یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  حیحص  دنس  هب  رگید  ثیدح  و 

لاق مهیف ؟ لوقت  امف  هیفوصلا  مهل  لاقی  موق  نامزلا  اذه  یف  رهظ  دق  مالـسلا : مهیلع  دمحم  نب  رفعج  قداصلل  انباحـصأ  نم  ٌلجر  لاق 
، مهب نوهبشتی  و  مهیلا ، نولیمی  و  انّبح ، نوعدی  ماوقا  نوکیس  و  مهعم ، رشحی  و  مهنم ، وهف  مهیلا  لام  نمف  انئادعا ، مهنا  مالـسلا : هیلع 

نمک ناک  مهیلع ، َّدَر  و  مهرکنا ، نم  و  ءارب ، هنم  اـنا  و  اـّنم ، سیلف  مهیلا  لاـم  نمف  ـالا  مهلاوقا ، نولوأـی  و  مهبقلب ، مهـسفنا  نوبقلی  و 
.هللا (1) لوسر  يدی  نیب  رافکلا  دهاج 

هچ اه  نآ  هرابرد  دنیوگ ، یم  یفوص  اه  نآ  هب  هک  دنا  هدش  ادیپ  یموق  نامز  نیا  رد  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يدرم 
؟ دیئامرف یم 

هب و  دش ، دهاوخ  روشحم  نانآ  اب  تسا و  نانآ  زا  دـنک  لیم  نانآ  هب  سک  ره  سپ  دنتـسه ، ام  نانمـشد  نایفوص  دـندومرف : ترـضح 
یم ناشن  لیامت  زین  ناشیا  هب  و  دنناد ] یم  ام  نایعیش  زا  ار  دوخ  و   ] دننک یم  ار  ام  ّتبحم  ياعّدا  هک  دش  دنهاوخ  ادیپ  یناسک  يدوز 

ار ناشراتفگ  دنراذگ و  یم  دوخ  رب  ار  نانآ  بقل  هدومن و  ناشیا  هب  هیبش  ار  دوخ  و  دنریذپ ] یم  ار  هبیفوص  لطاب  تارّکفت  و   ] دـنهد
يا هنوگ  هب  ار  دراد  رفک  رد  روهظ  هک  هیفوص  تارّکفت  هک  حیضوت  نیا  هب   ] دننک یم  هیجوت  لیوأت و 

603 ص :

ّرحلا خیـشلل  تازجعملا  صوصنلاب و  هادُـهلا  تابثإ  ص 99 ؛ ج 1 ، يدُهلا ، هَّمئأ  هعیـشل  ایادهلا  ص 747 ؛ ج 2 ، هعیـشلا ، هقیدح  - 1
ص 340 و ج 13 ، هغالبلا ، جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم  ح 14205 ؛ ص 323 ، ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 204 ؛ ج 4 ، یِلماعلا ،

ص 198. ج 5 ، راحبلا ، هنیفس  ص 7 ؛ ج 14 ،
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نیع رد  هدومن و  عّیـشت  ياعّدا  هک  سک  ره  ینعی   ] تسین ام  زا  دهدب  ناشن  لیامت  ناشیا  هب  هک  سک  ره  نادب  دنهد ] یم  هولج  هّجوم 
هک تسا  یـسک  دـننام  دـنک  راکنا  ّدر و  ار  نانآ  سک  ره  میرازیب و  وا  زا  ام  و  تسین ] ام  زا  دریگب  هّیفوص  زا  ار  دـیاقع  نافرع و  لاح 

.تسا هدرک  داهج  راّفک  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  رد 

هیلع اضر  ماما  ترضح  زا  عیزب  نب  لیعامسا  یطنزب و  رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  تسا  يورم  حیحـص  دنـس  هب  رگید  ثیدح  و 
: هک دومرف  ترضح  نآ  هک  مالسلا 

.هللا (1) لوسر  يدی  نیب  راَّفُکلا  دهاج  امَّنأکف  مهرکنأ  نم  اَّنم و  سیلف  هبلق  هناسلب و  مهرکنی  مل  هَّیفوصلا و  هدنع  رکذ  نم 

دیامن راکنا  ار  هّیفوص  سک  ره  تسین و  ام  زا  دنکن ، ناشیا  راکنا  لد  نابز و  هب  دـیآ و  نایم  هب  نخـس  هّیفوص  زا  وا  دزن  هک  سک  ره 
.تسا هدرک  داهج  راّفک  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  رد  ادخ  هار  رد  هک  نیا  ایوگ 

نب دّمحم  زا  هدومن  لقن  دوخ  دنـس  هب  وا  هک  دنا  هدرک  لقن  يا  هطـساو  هب  هللا  همحر  دیفم  خیـش  زا  يزار  یـضترم  دّیـس  هزمح و  نبا 
: تفگ وا  هک  تسا  موصعم  ماما  دنچ  باحصا  ّصاوخ  زا  هک  باّطخلا  یبا  نب  نیسحلا 

اغیلب الجر  ناک  يرفعجلا و  مشاهوبا  مهنم  هباحصا  نم  هعامج  هاتاف  یبنلا  دجسم  یف  مالـسلا  مهیلع  دمحم  نب  یلع  يداهلا  عم  تنک 
لیلهتلاب اوذـخا  اریدتـسم و  بناج  یف  اوسلج  هیفوصلا و  نم  هعامج  دجـسملا  لخد  مث  مالـسلا  هیلع  هدـنع  همیظع  هلزنم  هل  تناـک  و 

نودجهتی ماسجالا و  هحارل  نودّهزتی  نیدـلا  دـعاوق  اوبّرخم  نیطایـشلا و  ءافلخ  مّهنإف  نیعاّدـخلا  ءالؤهب  اوتفلت  ال  مالـسلا : هیلع  لاقف 
ساسعلا و ءالمل  الا  ءاذـغلا  نوللقی  ـال  ساـنلا و  رورغل  ـالا  نوللهی  ـال  ارمح  فاـکیالل  اوخبدـی  یتح  ارمع  نوعوجتی  ماـعنالا ، دیـصل 

سالتخا

604 ص :

ح 14204؛ ص 323 ، ج 12 ، لئاسولا ، كردتـسم  ص 99 ؛ ج 1 ، يدُهلا ، هَّمئأ  هعیـشل  ایادهلا  ص 747 ؛ ج 2 ، هعیـشلا ، هقیدح  - 1
ص 197. ج 5 ، راحبلا ، هنیفس  ص 16 ؛ ج 14 ، هغالبلا ، جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم 
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منرتلا مه  راکذا  هیدصتلا و  صقرلا و  مهداروا  بجلا ، یف  مهلالذاب  مهنوحرطی  بحلا و  یف  مهئالماب  سانلا  نوملکی  سانفدـلا ، بلق 
هرایز یلا  بهذ  اّمنأکف  اتیم  ایح و  مهنم  دـحا  هراـیز  یلا  بهذ  نمف  ءاـقمحلا  ـالا  مهدـقتعی  ـال  ءاهفـسلا و  ـالا  مهعبتی  ـالف  هینغتلا ؛ و 
افرتعم ناک  نا  و  هباحـصا : نم  لجر  لاقف  .نایفـسابا  هیواعم و  دـیزی و  ناعا  امنأکف  مهنم  ادـحا  ناعا  نم  ناثوألا و  هدابع  ناطیـشلا و 

مهنا يردت  اما  انقوقع ، یف  بهذـی  مل  انقوقحب  فرتعا  نم  کنع  اذ  عد  لاق : بضغملا و  هبـش  مالـسلا  هیلع  هیلا  رظنف  لاق  مکقوقحب ؟
کئلوا ال همالا  هذـه  سوجم  يراصنالا و  مه  نا  انتقیرطل و  هریاغم  مهتقیرط  انیفلاخم و  نم  مهّلک  هیفوصلا  هیفوصلا و  فیاوط  ّسخا 

(1) َنُوِرفاکلا .) َهِرَک  َول  ِهِرون َو  ُِّمتُم  ُهللا  مِهِهاوفَِأب َو  ِهللا  َرُون  اُؤِفُطِیل   ) نودیری

نآ باحصا  زا  یتعامج  سپ  هنیدم ، رد  ادخ  ربمغیپ  دجسم  رد  دوب و  هتسشن  ترضح  نآ  مدوب و  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ترضح  اب 
، دوب میظع  یتلزنم  ترضح  نآ  دزن  ار  وا  غیلب و  حیـصف و  دوب  يدرم  وا  دوب و  يرفعج  مشاهوبا  ناشیا  زا  یکی  دندمآرد و  ترـضح 

سپ دندش ؛ لوغشم  نتفگ  هللا  الا  هلا  هب ال  دنتسشن و  هدز  هقلح  بناج  کی  رد  هیفوص و  زا  یتعامج  دندش  دجـسم  لخاد  نآ  زا  دعب 
بارخ دنا و  نیطایش  ياه  هفیلخ  ناشیا  هک  ناگدنبیرف  نیا  هب  دینکن  تافتلا  هک : دومرف  هدومن  دوخ  باحصا  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماما 
ندرک راکـش  تهج  هب  دنـشک  یم  يرادیب  بش  اه و  مسج  نداد  شیاسآ  يارب  زا  دننک  یم  دهز  راهظا  دـنا  نید  دـعاوق  ناگدـننک 
ُّلَضأ مُه  َلب  ِماعنألاک  الا  مه  نإ  : ) دیامرف یم  یلاعت  قح  هکنانچ  دننایاپراهچ ؛ دننام  هک  یئاه  نآ  ندرک  رّخسم  ینعی : نایاپراهچ - ،
يارب زا  رگم  دنیوگ  یمن  هللا  الا  هلا  و ال  ار -  دنچ  يرخ  ندرک  نالاپ  يارب  زا  دـننک  مار  ات  هک  يرمع  دـنروخ  یم  یگنـسرگ  ًالیبس )

اب دـنیوگ  یم  نخـس  قـمحا ، درم  لد  ندوـبر  گرزب و  ياـه  هساـک  ندرک  رپ  يارب  زا  رگم  دـنروخ  یمن  مک  ناـمدرم ، نداد  بیرف 
هب نامدرم 

605 ص :

ص 20؛ ص 97 و ص 107 و ص 121 و ص 160 و ج 2 ، ج 1 ، يدُهلا ، هَّمئأ  هعیـشل  ایادهلا  ص 799 ؛ ج 2 ، هعیشلا ، هقیدح  - 1
ص 199. ج 5 ، راحبلا ، هنیفس  ص 17 ؛ ج 14 ، هغالبلا ؛ جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم 
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ندرک و صقر  تسا  ناـشیا  داروا  دوخ و  یهارمگ  هاـچ  رد  ناـهنپ  مرن و  مرن  ار  ناـشیا  دـنزادنا  یم  ادـخ و  یتسود  رد  دوخ  ءـالما 
رگم ناشیا  هب  دنراد  یمن  داقتعا  ناهیفس و  رگم  ار  ناشیا  دننک  یمن  يوریپ  تسا ، ندرک  انغ  ندیئارـس و  ناشیا  راکذا  ندز و  تسد 

رد دورب  ناشیا  زا  یکی  ترایز  هب  ای  دـشاب  هدـنز  هک  یتلاح  رد  ناشیا  زا  یکی  ترایز  هب  دورب  سک  ره  سپ  ناـقمحا ؛ نادرخ و  یب 
ناتب تدابع  ناطیـش و  ترایز  هب  هک  دراد  نآ  مکح  دورب -  ندرک  اعد  هب  ناشیا  زا  یکی  ربق  رـس  رب  ینعی : دـشاب - ، هدرم  هک  یتلاح 
هدرک يرای  ار  نایفـسوبا  هیواعم و  دیزی و  هک  دراد  نآ  مکح  ار  ناشیا  زا  یکی  دـنک  ددـم  دـیامن و  يرای  هک  سک  ره  دـشاب و  هتفر 

.دشاب هدومن  ددم  دشاب و 

هچ رگا  امـش  تماـما  هب  ینعی : دـشاب - ؟ امـش  قوـقح  هب  فرتـعم  سک  نآ  هچ  رگا  هک  تفگ  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  يدرم  سپ 
سک نآ  راذگب ! ار  راتفگ  نیا  دومرف : تسیرگن و  وا  رب  دشاب  كانبضغ  هک  یـسک  دننام  ترـضح  نآ  سپ  دشاب - ؟ هتـشاد  فارتعا 

 - نیرت سیـسخ  هفیاط  نیا  هک  دـیناد  یمن  ایآ  دـنک ، یمن  ام  تفلاخم  دور و  یمن  ام  ینامرفان  هار  هب  دـشاب  ام  قوقح  هب  فرتعم  هک 
دنتـسین تسام و  شور  هار و  ریغ  ناشیا  شور  هار و  دـنیام و  نافلاخم  زا  همه  هیفوص  دـنا و  هیفوص  ياه  هفیاـط  نیرت -  تسپ  ینعی :
توالت رخآ  هب  ات  ار  مههاوفأـب )...  هللا  رون  اؤفطیل  نودـیری   ) هیآ ترـضح  نآ  نآ ، زا  دـعب  تما ! نیا  سوجم  يراـصن و  رگم  ناـشیا 

ار و ادخ  رون  دنک  یم  مامت  یلاعت  هللا  ترـضح  ادخ و  رون  ندـیناشن  ورف  رد  دـنیامن  یم  شـشوک  هک  تسا  نیا  شا  همجرت  دومرف و 
.ناگدیورگان دنراد  یم  هورکم  هچ  رگا 

گنـسنارگ رثا  هعیـشلا  هقیدح  فیرـش  باتک  هب  نادـنمقالع  تسین ، نآ  رکذ  لاجم  رـصتخم  نیا  رد  هک  رگید ...  ددـعتم  ثیداحا  و 
هعجارم هللا  همحر  یلماع  ّرح  خیـش  هّیرـشع  ینثا  هلاسر  همجرت  فّوصت  رب  عماج  يدـقن  فیرـش  باـتک  هللا و  همحر  یلیبدرا  سّدـقم 

.دنیامرفب

؛ دنتسین یعقاو  يانعم  هب  فراع  زگره  دنا  هدش  یفرعم  یمالسا  فراع  ناونع  هب  هدنـسیون  مالک  رد  هک  هّیفوص  ناگرزب  نیا  نیاربانب ،
.دننافرحنم هکلب 

فراع دندومن ، رشتنم  نیملسم  نیب  رد  ار  تافارخ  هللا » يوس  یتَّبج  یف  سیل   » و انأ » الإ  هلإ  ال   » راعش اب  هک  یماطـسب  دیزیاب  لاثما  ایآ 
!!؟ دنا یقیقح 

606 ص :
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: باتک نتم  رب  ام  ياهدقن  زا  یخرب  اما  و 

: دسیون یم  يو  دنک ، یم  یمهفن  هب  مهّتم  ار  یبرع  نبا  نافلاخم  هدنسیون ، *

، دننک یم  در  ار  هچنآ  اب  .دننک  یم  در  دنناد  یمن  ار  هچنآ  يا  هّدع  هک  تسا  نیا  یملع  تافالتخا  زا  يرایـسب  شیادـیپ  ّتلع  ًالوصا 
دناد یمن  هک  اجنآ  دـنک و  رظن  راـهظا  دورب و  شیپ  دـناد  یم  هک  اـجنآ  اـت  سک  ره  رگا  .تسا  یتقیقح  رب  لمتـشم  اـی  تقیقح  نیع 

 ... دمآ دهاوخن  دوجو  هب  یفالتخا  ًاساسا  ای  تفر و  دـهاوخ  نایم  زا  اهرظن  فالتخا  زا  يرایـسب  دزیهرپب ، رظنراهظا  زا  دـنک و  فّقوت 
زاربا نارگید  نانخـس  رد  هشیدنا  قُّمعت و  نودـب  هنرگ  دـشاب و  یم  صخـش  ندوب  كاّرد  ناشن  هک  تسا  رنه  نخـس  مهف  لاح  ره  هب 

ره راـک  هن  نتخادرپ ، ریفکت  هب  تساـه ، نآ  هّیرظن  كاردا  تلآ  مـکح  رد  هـک  یتاـعالطا  موـلع و  زا  یهاـگآ  نودـب  ندوـمن و  رظن 
وا اب  تفلاخم  هب  يدـحاو  هزیگنا  اب  یبرع  نبا  راکفا  نیفلاـخم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا ...  رظن  لـها  لوبق  روخ  رد  هن  دـنمدرخ و 

.دنا (1) هتفاین  تسد  رادمان  فراع  ياه  هشیدنا  راکفا و  قمع  هب  اه  نآ  زا  يا  هتسد  دنا ، هتساخنرب 

: باوج

!! دننک یم  مهَّتم  یمهفن  هب  ار  نافلاخم  یملع ، ثحب  هنوگ  چیه  نودب  هک  تسا  نانآ  ناعفادم  نایفوص و  همه  نخس  نیا 

: دنهدب خساپ  تسا -  نادجو  عرش و  لقع و  اب  فلاخم  ًالماک  هک  ار -  لیذ  نانخس  نیا  یبرع  نبا  ناعفادم  مرتحم و  هدنسیون 

.دناد یم  یتسرپادخ  ار  یتسرپ  هلاسوگ  یبرع  نبا  - 

.دزاس یم  مّهتم  تفرعم  صقن  هب  ار  یهلا  ناربمایپ  زا  یخرب  یبرع  نبا  - 

.دنک یم  یفّرعم  ءایشا  مامت  نیع  ار  ادخ  یبرع  نبا  - 

.دناد یم  رفاک  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ردپ  یبرع  نبا  - 

607 ص :

ص 71 و 72. نافرع ، هرهش  باتک  - 1
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.دناد یم  ّقحرب  ار  دئاقع  بهاذم و  مامت  یبرع  نبا  - 

.فالتخا هقرفت و  لها  ار  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  دناد و  یم  دّحوم  ار  مالسلا  هیلع  حون  تسرپ  تب  موق  یبرع  نبا  - 

.دنک یم  یفّرعم  دنوادخ  روهظ  يارب  ءالجم  نیرتلماک  ار  نز  یبرع  نبا  - 

.دناد یم  لوعفم  ار  ادخ  هللااب -  ریجتسن  هکلب -  دناد ؛ یمن  لوعفم  ار  نز  یسنج ، ترشابم  رد  یبرع  نبا  - 

.دناد یم  ادخ  ءایلوا  هلمج  زا  ار  یساّبع  لّکوتم  یبرع  نبا  - 

.دتسرف یم  دورد  زیرنوخ  فسوی  نب  جاَّجح  رب  یبرع  نبا  - 

.دناد یم  كوخ  ار  نایعیش  یبرع  نبا  - 

.دناد یم  نایعیش  نیرت  فرحنم  ار  یماما  هدزاود  نایعیش  هعیش ، فئاوط  نیب  زا  یبرع  نبا  - 

.دهد یم  بطق  هب  ار  مالسلا  مهیلع  موصعم  بقانم  مامت  یبرع  نبا  - 

.دنک یم  ریسفت  راّبج  دساف و  نامکاح  ار  رمألا  یلوا  یبرع  نبا  - 

.دنک یم  دییأت  ار  ثیدح  لعاج  نآ  شتاحوتف ، رد  هریرهوبا  زا  یلعج  ثیدح  اهدص  لقن  اب  یبرع  نبا  - 

.دنک یم  یفّرعم  تاجن  لها  و  ّقح » نیع   » ار نوعرف  یبرع  نبا  - 

.دنک یمن  يا  هراشا  هعیش  بتک  زا  یکی  هب  مه  راب  کی  یّتح  دنک و  یم  رکذ  ّتنس  لها  عبانم  زا  ار  تیاور  اهدص  یبرع  نبا  - 

.دناد یم  موصعم  ار  رمع  یبرع  نبا  - 

.دناد یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  مدرم  لضفا  ار  رکبوبا  یبرع  نبا  - 

.دناد یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سفن  ار  نامثع  یبرع  نبا  - 

.دنک یم  یشوپ  مشچ  ار  هدمآ  ّتنس  لها  عبانم  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نأش  رد  هک  يرتاوتم  ثیداحا  مامت  یبرع  نبا  - 

.دنک یم  رکذ  شتاحوتف  رد  هثالث  يافلخ  نأش  رد  ار  یلعج  دّدعتم  ثیداحا  یبرع  نبا  - 

608 ص :
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.دنک یم  فیرحت  ار  نیلقث  ثیدح  یبرع  نبا  - 

دنک یم  فذح  ناهج  هدیزگرب  نانز  ثیدح  زا  ار  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص  ترضح  یبرع  نبا  - 

زا هفشاکم  اب  ار  نیا  هک  دنک  یم  اعّدا  دومنن و  حیرصت  دوخ  ینیـشناج  تهج  يدحا  هب  درک و  تلحر  ربمایپ  دیوگ : یم  یبرع  نبا  - 
.تسا هدومن  تفایرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر 

.دنک یم  دییأت  ار  تسا -  تاّیلعج  زا  رپ  هک  يراخب -  حیحص  باتک  یبرع  نبا  - 

.دنک یم  یفّرعم  هدننک  هارمگ  فرحنم و  ار  دنا  هتفریذپن  ار  هار  نآ  هک  نایعیش  دناد و  یم  ّقحرب  ار  ّتنس  لها  هار  یبرع  نبا  - 

.ار شدوخ  يدراوم  رد  دنک و  یم  یفّرعم  ءایلوا  متاخ  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  یناوارف  دراوم  رد  یبرع  نبا  - 

.دنیب یم  نامثع  رمع و  رکبوبا و  زا  رت  نیئاپ  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  شتافشاکم ، رد  یبرع  نبا  - 

.دنیب یم  ار  ادخ  هبترم  ود  باوخ  رد  یبرع  نبا  - 

.دراد یم  نایب  ّتنس  لها  يانبم  رب  ار  یهقف  ثحابم  اهدص  اه و  هد  یبرع  نبا  - 

.دنیب یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زاین  یب  ار  دوخ  یبرع  نبا  - 

.دنک یم  شرافس  اروشاع  زور  هزور  هب  نایوما ، اب  ناگمه  یبرع  نبا  - 

.دنز یم  یماما  هدزاود  نایعیش  هب  دنس  نودب  ار  ینوگانوگ  ياه  تمهت  یبرع  نبا  - 

.دناد یم  لداع  ار  هباحص  مامت  یبرع  نبا  - 

دناد یم  زیاج  ار  قاطی  الام  فیلکت  یبرع  نبا  - 

.دنک یم  یفّرعم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  لسن  زا  ار  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  یبرع  نبا  - 

.دناد یم  ادخ  تاذ  روهظ  ار  ملاع  یبرع  نبا  - 

.دنک یم  یفّرعم  ّقح  هب  دوبعم  ار  ءایشا  مامت  یبرع  نبا  - 

.دناد یم  دنوادخ  تاذ  هتفای  نّیعت  ار  ءایشا  یبرع  نبا  - 

.تسا دوجوم  دنوادخ  طقف  ملاع  رد  هک : دیوگ  یم  یبرع  نبا  - 
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.دناد یم  شوخ » ینعی : بذع ؛  » هّدام زا  ار  باذع  یبرع  نبا  - 
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.دنک یم  ریسفت  عقاو  فالخ  يأر ، هب  ریسفت  اب  ار  میرک  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  يانعم  یبرع  نبا  - 

.دوش یم  هدهاشم  یبرع  نبا  راثآ  رد  هک  رگید  فارحنا  اهدص  و 

.میا هدرک  رکذ  نآ ، دانتسا  اب  لّصفم  تروص  هب  هتشذگ  ثحابم  رد  دش  رکذ  نونکا  هک  هچنآ  و 

چیه ًابیرقت  دراد ، ار  نداد  شرازگ  دصق  طقف  و  تسا ، هتشاگن  یقیقحت  ار  نافرع » هرهش   » باتک هک  تسا  یعّدم  هک  مرتحم  هدنسیون 
ار هعیـش  یبرع  نبا  دـنمهف و  یمن  نافلاخم  تسا  یعّدـم  باتک  نیا  رد  يو  و  تسا ، هدرکن  رکذ  شباـتک  رد  ار  قوف  دراوم  زا  کـی 

!!! تسا یمالسا  ًالماک  وا  نافرع  تسا و  یماما  هدزاود 

یبرع نبا  عُّیشت  شنامگ -  هب  هک -  لیلد  ره  تسا و  هدرک  ور  ریز و  ار  يو  راثآ  مامت  یبرع ، نبا  عُّیشت  تابثا  يارب  مرتحم  هدنـسیون 
تـسا هدرکن  رکذ  ار  يدحا  دنک ، یم  تباث  حوضو  هب  ار  يو  ندوب  یّنـس  هک  یعطاق  لیلد  اهدص  اما  تسا ؛ هدروآ  دنک  یم  تباث  ار 

.تسا هدرک  روسناس  مه  ار  نّویئاردص  نانخس  یّتح  وا  دنک !!! یم  تواضق  هنافرط  یب  هک  تسا  یعّدم  لاح  نیع  رد  و 

: دیوگ یم  هلمج  زا  هدومن ، یفّرعم  یبرع  نبا  عفادم  ار  يو  هدروآ و  نایم  هب  نخس  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دّیس  زا  تاّرک  هب  وا  * 

سیردت قیقحت ، حرش ، رد  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دّیس  داتسا  ترـضح  نرق  مین  زا  شیب  رمتـسم  یملع و  ياه  تدهاجم  نایم  نیا  رد 
ناشیا .تفرگ  هدیدان  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  ار  گرزب  فراع  نیا  بتکم  ناحراش  نیدلا و  ییحم  ربکا  خیش  ینافرع  راثآ  جیورت  و 

.تسا (1) هداد  رشن  هدومن و  ءایحا  ار  ینافرع  راثآ  تاهّما  زا  يرایسب  یئاهنت  هب  دوخ ، ریظن  مک  دنلب و  تّمه  اب 

: دسیون یم  رگید  ياج  رد  و 

دّیس لثم  هعیش  يافرع  زا  یخرب  دراگن ؛ یم  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دّیس  داتسا 

610 ص :

ص 64. نامه ، - 1
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نبا بلاطم  عیمج  هک  دنراد  رارصا  يدشر و ...  مشاه  ازریم  اقآ  وا  درگاش  يا و  هشمق  اضر  دمحم  ياثآ  نارّخأتم ، زا  یلمآ و  ردیح 
.دنیامن (1) هعیش  دعاوق  رب  لمح  تیالو ، هلئسم  رد  ار  یبرع 

.تسا هتسناد  یم  هعیش  ار  یبرع  نبا  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دیس  هک  درادنپ  یم  هدنناوخ  هک  دنک  یم  حرطم  يا  هنوگ  هب  هدنسیون  *

هب دنک  یمن  مه  يا  هراشا  يو  اما  دروآ ؛ یم  یبرع  نبا  حدـم  رد  ار  ینایتشآ  تارظن  باتک  نیا  ياج  نیدـنچ  رد  دـنچ  ره  هدنـسیون 
.تسا هتفگ  هعیش  هب  تبسن  يو  بُّصعت  تجاجل و  یبرع و  نبا  تّمذم  رد  ینایتشآ  هک  ینانخس  نآ 

: دیوگ یم  ینایتشآ  ياقآ 

تسا هدیدن  ار  هعیـش  راثآ  ًاقلطم  ایوگ  وا  .درادن  شزاس  رـس  یماما ) هدزاود   ) هّیماما هقرف  ًاصوصخ  هعیـش ، اب  یّلک  روط  هب  مظعا  خیش 
(2) ... . 

: دیوگ یم  رگید  ياج  رد 

.تسا (3) هّیماما  هعیشّدلا  مصخ  یبرع  نبا 

؛ میا هدومن  هراشا  دانسا  رکذ  اب  نیشیپ  ثحابم  رد  هک  هتفگ  يو  هناروکروک  تابّـصعت  یبرع و  نبا  تّمذم  رد  هک  يرگید  نانخـس  و 
!! تسا هدومنن  نانخس  نیا  هب  مه  يا  هراشا  نافرع  هرهش  باتک  ّفلؤم  اما 

یّنس وا  دیوگ : یم  یبرع  نبا  هرابرد  يرهطم  دانسا  هک  اجنآ  دنک ، یم  روسناس  مه  ار  يرّهطم  دیهش  داتسا  موحرم  نانخـس  هدنـسیون 
.دیامن (5) یم  فذح  يرّهطم  موحرم  نانخس  زا  ار  یبّصعتم »  » هملک هدنسیون   (4) تسا ؛ یبّصعتم 

611 ص :

ص 83. نامه ، - 1
ص 46. يرصیق ، صوصف  حرش  رب  همدقم  - 2

ص 44. نامه ، - 3
ص 163. يربهر ، تماما و  - 4

ص 99. نافرع ، هرهش  باتک  ك.ر : - 5
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نبا رثا  اه  هد  ندرک  ور  ریز و  اب  یبرع » نبا  راثآ  رد  تیب  لها  تایاور   » ناونع تحت  دـعب  هب  هحفص 135  زا  قوف  باتک  رد  هدنسیون 
ّهلدا زا  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  هب  یبرع  نبا  هقالع  هناشن  ار  ثیداحا  نآ  دـنک و  یم  رکذ  هراـب  نیا  رد  ار  ثیدـح  یبرع 17 

هدنـسیون تسا و  هدـش  لقن  نارگید  هریرهوبا و  زا  یلعج  ثیدـح  اهدـص  بتک  نیا  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـناد و  یم  وا  عّیـشت 
(. تسا يو  ندوبن  هعیش  هناشن  یبرع  نبا  راثآ  رد  یلعج  ثیداحا  نیا  روفو  هک   ) دنک یمن  نانآ  هب  مه  يا  هراشا 

نیا دروآ و  یم  ینافرع  ثحابم  یبرع و  نبا  هرابرد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زا  ار  يدّدعتم  نانخس  هحفص 95  ات  هحفص 90  زا  هدربمان 
نبا دقن  رد  ناشیا  نانخـس  هب  يا  هراشا  نکیل  و  تسا ؛ هدوب  یبرع  نبا  نافرع  عفادم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  دریگ  یم  هجیتن  هنوگ 

.دنک یمن  هّیفوص  یبرع و 

: تسا هدومن  یفرعم  سیلبا  ماد  ار  یبرع  نبا  بتک  ناشفیرش ، رمع  رخاوا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  دیوگ  یمن  و 

زج تسین ، يربخ  ناکم  نوک و  رد  یئوگ  هک  میتخادرپ  بتک  عمج  هب  بجح  عفر  ياـج  هب  میتفر و  ورف  تعـالطا  قمع  هب  ناـنچ  ... 
زا تسا -  روطفم  هللا  ترطف  هب  هک  ار -  بلاـط  یفـسلف ، قیاـقح  یهلا و  فراـعم  یناـسنا و  مولع  مسا  هب  هک  هراـپ  قرو  تشم  کـی 

، تاحوتف زا  هن  تشاد ، مزاب  تسود  يوس  هب  رفس  زا  شـضرع  لوط و  اب  هعبرا  رافـسا  هدرب ؛ ورف  دیکا  باجح  رد  هتـشادزاب و  دصقم 
مخ نآ  ریز  دراد و  شود  هب  ار  راب  نیا  هک  ونـشب  اونیب  ریپ  نیا  زا  سپ ، داد ...  تسد  یتمکح  مکحلا  صوصف  زا  هن  لـصاح و  یحتف 

.شاب (1) الع  ّلج و  وا  يوجتسج  رد  نکم و  هدنسب  تسا  سیلبا » گرزب  ماد   » هک تاحالطصا  نیا  هب  تسا ، هدش 

يراذـگورف ار  يزیچ  هتفگ ، نخـس  وا  عُّیـشت  هب  ای  هدرک و  فیرعت  یبرع  نبا  زا  يا  هّرذ  هک  یملاـع  ره  رثا ، نیا  رد  مرتحم  هدنـسیون 
رکذ ار  دنتسناد  یمن  هعیش  ار  یبرع  نبا  هک  رفن -  دنچ  زج  هب  رـصاعم -  ریغ  رـصاعم و  ياملع  زا  رفن  اهدص  نخـس  اما  تسا ؛ هدرکن 

نافلاخم مسا  هب  طقف  زین  دندوب  یبرع  نبا  فلاخم  هک  هعیش  گرزب  ياملع  زا  رفن  دنچ  نآ  هدرکن و 

612 ص :

ص 165. ج 20 ، هللا ، همحر  ماما  هفیحص  - 1
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اب دیوگ  یم  نخس  یبرع  نبا  ناقفاوم  زا  هک  ینامز  اما  تسا ؛ هدومنن  رکذ  ار  نانآ  لئالد  زا  کی  چیه  هدرک و  دای  نانآ  زا  یبرع  نبا 
.دنک یم  رکذ  ار  نانآ  تقفاوم  لئالد  بات  بآ و 

ناوارف یبرع  نبا  دـییأت  رد  یمالـسا » نافرع  هتـسجرب  هرهچ  یبرع  نبا   » باتک رد  يریگناهج  ياـقآ  ثحاـبم  زا  شباـتک  رد  هدربماـن 
ار یبرع  نبا  يریگناهج  رتکد  ياقآ  هک  دیوگ  یمن  نینچمه  دیوگ و  یمن  يزیچ  یبرع  نبا  رب  يو  ياهدقن  زا  اما  دیوگ ؛ یم  نخس 

: دسیون یم  دناد و  یم  یّنس 

زا یـضعب  و  دـنا ...  هداد  رارق  تعامج  ّتنـس و  لها  ياملع  هگرج  رد  ار  يو  یبرع  نبا  لاـح  حرـش  ناگدنـسیون  ناـخّروم و  بلغا 
ّنظ تسا و  فیعض  رایـسب  شندوب  هعیـش  لامتحا  هک  نیا  اب  دنا ...  هتـشادنپ  هعیـش  ار  يو  هّیرـشع  ینثا  هعیـش  ناسانـشرس  ناگرزب و 

.تسا هدرک  هُّوفت  زین  نایدا  تدحو  هب  ًانایحا  هک  يدوجو  تدـحو  یفوص  یّنـس  تیاهن  تسا  هدوب  یّنـس  يو  هک  تسا  نیا  رب  بلاغ 
(1)

یم نایم  هب  نخس  یبرع  نبا  عُّیشت  نافرع و  دییأت  رد  ینارهط  ینیسح  نیسح  دمحم  دیـس  ياقآ  نانخـس  زا  ّبترم  شباتک  رد  هدربمان 
: دروآ یمن  ار  ینارهط  نیسح  دمحم  دیس  فارتعا  نیا  اما  دروآ ؛

هک وا ] ندوب  ینس  رد  رتشیب  رایسب  ّهلدا   ] يرگید هرفاضتم  تاملک  دوجو  اب  تسوا ) عُّیشت  هناشن  هک   ) تارابع هنوگ  نیا  لاثما  هچ  رگا 
.تسا (2) لکشم  يو  عُّیشت  تابثا  تسوا ، ّتیّنس  عّجرم 

: دروآ یم  زین  ار  ینایتشآ  نخس  نیا  دوب  بوخ  دروآ  یم  نایم  هب  نخس  نّویئادص  زا  مئاد  هک  مرتحم  هدنسیون  و 

ّتنس و بابرا  زا  دنا ، فّوصت  بابرا  عابتا  باطقا و  خیاشم و  هرمز  رد  هک  تعامج  ّتنس و  لها  فئاوط  زا  يرایسب  دننام  یبرع  نبا 
.تسا (3) تعامج 

613 ص :

ص 482. یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع ، نبا  نیدلا  ییحم  - 1
ص 330. دّرجم ، حور  - 2

ص 12. مکحلا ، صوصف  حرش  همدقم  - 3
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: میئوگب مه  زاب 

!! دهدب شرازگ  دهاوخ  یم  طقف  هتخادرپ و  ثحب  هب  باتک  نیا  رد  هنافرط  یب  تسا  یعدم  هدنسیون 

: دسیون یم  قوف  باتک  رد  *

: تسا هتشون  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هرابرد  یبرع  نبا 

.دشاب (1) یم  ءایبنا  مامت  ّرس  ملاع و  ماما  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  دارفا  نیرتکیدزن 

یبرع نبا  نخـس  تافیرحت  زا  تسا و  هدـماین  یّطخ  ياه  هخـسن  زا  کی  چـیه  رد  ملاع ، ماما  هلمج  دـش  هتفگ  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  *
: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  يریگناهج  ياقآ  یتح  و  تسا ؛

.نیعمجأ (2) ءایبنألا  رارسأ  بلاط و  یبأ  نب  یلع  هیلإ  سانلا  برقأ  تسا : نیا  یبرع  نبا  ترابع 

: دسیون یم  دنک و  یم  فیرحت  ّتیودهم ، باب  رد  ار  یبرع  نبا  نخس  قَّقحم !! هدنسیون  *

يارزو ناراـی و  تفرعم  باـب 366  رد  هّیکم  تاـحوتف  رد  هکناـنچ  تسا ، هتـسناد  ءاـیلوا  متخ  ار  دوعوم  يدـهم  ترـضح  یبرع  نبا 
: دسیون یم  نامزلا  رخآ  رد  يدهم  ترضح 

رپ ایند  هک  دتفا  یم  قاّفتا  ینامز  رد  شروهظ  ددرگ ، یم  رهاظ  دشاب و  یم  دوجوم  هدنز و  نونکا  هک  تسا  يا  هفیلخ  دـنوادخ  يارب 
.تسا (3) بلاط  یبأ  نب  یلع  هب  نیسح  شّدج  و  دشاب ...  متس  روج و  زا 

614 ص :

ص 125. نافرع ، هرهش  باتک  - 1
ص 450. یمالسا ، نافرع  هتسجرب  هرهچ  یبرع ، نبا  نیدلا  ییحم  - 2

ص 132. نافرع ، هرهش  باتک  - 3
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: تسا هنوگ  نیا  یبرع  نبا  هلمج  اما  *

(1) مالسلا .] امهیلع   ] یلع نب  نسحلا  هّدج  ًالدع ...  ًاطِسق و  اهؤلمیف  ًاملظ  ًاروج و  ضرألا  تألتما  دق  جرخی و  ًهفیلخ  هللا  َّنإ 

!!؟ دنک یم  فیرحت  ار  یبرع  نبا  نخس  رگ !! شرازگ  قَّقحم  هدنسیون  هنوگچ  هک  دندومن  هظحالم  مرتحم  ناگدنناوخ 

؟!! دشاب یم  دوجوم  هدنز و  نونکا  هفیلخ  نآ  هک  تسا  هدمآ  یبرع  نبا  نخس  ياجک  رد 

: میئوگ یم  دیمهف ، ناوت  یم  جرخی »  » هژاو زا  ار  انعم  نیا  هک  دیوگب  دهاوخب  زیمآ  هطلاغم  يا  هویش  اب  هدنسیون  رگا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  نخس  نیا  دیاب  دشاب  هنوگنیا  رگا  هک  ارچ  درادن ؛ انعم  نیا  رب  تلالد  زگره  هژاو  نیا 
هک دـشاب  نآ  رب  ّلاد   (2) ًالدَـع ،» ًاطـِسق َو  اَهُأَلمَی  یقلَخ  ُهُقلَخ  یِمـسا َو  ُهُمـسا  ُئِطاَُوی  یتَیب  ِلهَأ  نِم  ٌلُـجَر  ُجُرخَی  : » دـنیامرف یم  هک 
!!! دنشاب دوجوم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  نامز  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  دوعوم  يدهم  ترـضح 

ثیداحا زا  هتفرگرب  یبرع  نبا  نخـس  زین  و  دشاب ،...  دـنبیاپ  نخـس  نیا  هب  یلقاع  رگید  حـضاو ، لاثم  نیا  زا  دـعب  مناد  یم  دـیعب  هک 
ّتنـس لها  ناثّدحم  زا  کی  چیه  تسا و  هدمآ  جرخی »  » هژاو مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  روهظ  نایب  رد  هک  تسا  ّتنـس  لها  دّدـعتم 

.تسا هدنز  نآلا  دوعوم  يدهم  هک  دنا  هتفگن  دنا  هدومن  لقن  ار  ثیداحا  نیا  هک 

615 ص :

باب 366. هّیکملا ، تاحوتفلا  ك.ر : - 1
ص 678؛ ج 8 ، هیبش ، یبأ  نبا  فّنصم  ص 185 ؛ ج 13 ، يرابلا ، حتف  ص 324 ؛ ص 190 و ج 7 ، ج 5 ، دئاوزلا ، عمجم  ك.ر : - 2
ص 137 و ج 18، ج 10 ، یناربطلل ، ریبکلا  مجعملا  ص 236 ؛ ج 15 ، ناّیح ، نبا  حیحص  ح 987 ؛ ص 275 ، ج 2 ، یلعَی ، یبأ  دنسم 
ص 20 و ص 31 و ص 133 و ص 156 و رَظتنملا ، رابخأ  یف  َرُّدلا  دـقِع  ص 221 ؛ ج 1 ، باعیتسالا ، ص 375 ؛ ص 51 و ج 22 ،
ج لاَّمُعلا ، زنک  ح 4768 ؛ ص 61 ، ج 2 ، یطویسلل ، ریغصلا  عماجلا  ح 1879 و ح 1880 ؛ ص 132 ، ج 6 ، نآمظلا ، دراوم  ص 236 ؛
ج 4، يوانملل ، ریغصلا  عماجلا  حرش  ریدقلا  ضیف  ح 38702 ؛ ح 38667 و ص 274 ، ص 265 ، ح 31145 و ج 14 ، ص 184 ، ، 11
ج يراخبلل ، ریبکلا  خیراتلا  ص 58 ؛ ج 6 ، یطویسلل ، روثنملا  ردلا  ص 28 ؛ ج 2 ، يزارلا ، رخفلل  ریبکلا  ریسفتلا  ح 4768 ؛ ص 168 ،

 ... ص 147 و ج 5 ، يدع ، نبال  لماکلا  مقر 2029 ، ص 494 ، ج 2 ، ِمتاح ، یبأ  نبال  لیدعتلا  حرجلا و  ح 2245 ؛ ص 227 ، ، 6
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هخسن رد  اما  یلع » نب  نیسحلا  هّدج  : » هک هدروآ  شیوخ  هّیکم  تاحوتف  لوا  هخـسن  رد  یبرع  نبا  هک  میتفگ  ار  بلطم  نیا  زین  ًالبق  و 
هک دنک  یم  رکذ  ار  نیا  شتاحوتف  مود  ۀخـسن  همّدـقم  رد  يو  و  یلع » نب  نسحلا  هّدـج  : » هتـشون هداد و  رییغت  ار  نآ  شتاحوتف  مود 

دوخ ملق  دوخ و  یـشنم  ءالمإ  اب  هک  شتاحوتف  مود  هخـسن  اب  یبرع  نبا  تقیقح  رد  .ما  هداد  رییغت  هخـسن  نیا  رد  ار  بلاطم  زا  یخرب 
.دراد یم  مالعا  خوسنم  ار  شیوخ  تاحوتف  لّوا  هخسن  تسا ) دوجوم  رصم  هناخباتک  رد  هک   ) تسوا

!! دنک یمن  نآ  هب  يا  هراشا  چیه  رگشرازگ ، قَّقحم  هدنسیون  اما 

زا تیامح  رد  هک  یبتک  یمامت  ًابیرقت  تسا و  یقیقحت  ریغ  دـقن و  لباق  قوف  باتک  ثحابم  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  بلطم  هصالخ 
.تسا هنوگ  نیا  هدمآرد  ریرحت  هتشر  هب  یبرع  نبا 

فرط ود  ره  ثحابم  ام  اریز  تسا ؛ توافتم  رایسب  نافرع » هرهش   » باتک هویـش  اب  رگید » یهاگن  زا  یبرع  نبا   » باتک نیا  رد  ام  هویش 
نیا هک  سک  ره  اب  میرـضاح  زین  نونکا  میا و  هداد  رارق  ّدر  دـقن و  دروم  یملع  لئالد  اب  ار  یبرع  نبا  نانخـس  ًاـتیاهن  میا و  هدروآ  ار 

دننکن و یـسایس  ار  ّوج  هک  طرـش  نیا  هب  هتبلا  میزادرپب ؛ یملع  دازآ  هرظانم  ثحب و  هب  لیامت -  تروص  رد  دریذپ -  یمن  ار  اهدـقن 
تـسد رد  تسا  هدـش  يا  هبرح  هویـش  نیا  هک  اریز  دـیتسه !! رـصاعم  یـسایس  ینید -  صاخـشا  زا  یخرب  فلاخم  امـش  هک  دـنیوگن 

کّـسمتم هبرح  نیا  هب  دـنراچان  سپ  دـنرادن  شیوخ  ياعّدـم  تاـبثا  رب  یملع  لـیلد  هنوگ  چـیه  هکنآ  تهج  هب  یبرع  نبا  ناـقفاوم 
.دنوش

616 ص :
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 ... ٌکسِم ُهُماتِخ 

هراشا

(1)

.دشاب یم  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  همالع  فاصنإلا  هلاسر  نتم  دیرگن  یم  هک  ار  يا  هلاسر 

.تسا دومحم  هاش  دنزرف  یضترم  هاش  دنزرف  نسحم  هب  فورعم  دمحم  وا  مان  هدوب و  مهدزای  نرق  رد  هعیش  ياملع  زا  يو 

بیوبت و رد  یفاو -  باتک  یفاص و  ریـسفت  اـه  نآ  ناـیم  زا  هک  هدوب  فیلأـت  ياراد 120  ریظن و  مک  یملع و  ياـه  ّتیـصخش  زا  وا 
.دنرادروخرب يرتشیب  ترهش  زا  هعبرا -  بتک  هیشحت 

یملع و غوبن  زا  يو  تافیلأت  ترثک  تسا و  هللا و ...  همحر  يرئازج  هللا  همعن  دّیـس  هللا و  همحر  یـسلجم  همالع  هزاـجا  خـیاشم  زا  وا 
.دهد یم  ربخ  شدنمورین  هظفاح  دادعتسا و  شوه و 

داماد ود  زا  یکی  هتفر و  رامـش  هب  اردـص  ـالم  هتـسجرب  نادرگاـش  زا  هفـسلف  لوقعم و  رد  و  لوقنم ، لوقعم و  عماـج  هدربماـن  همـالع 
.تسا يزاریش  ياردص 

هغیـص هب  ضاّیف  ار  مرهاوخ  رـسمه  ضیف و  ارم  رـسمه  ارچ  تفگ : هک  شرتخد  يدـنم  هلگ  زا  يزاریـش  ياردـص  خـساپ  لالخ  رد  و 
دـشابن ضیف  ات  تسا : نیا  شا  هدـیکچ  هک  هدومن  ینمـض  حدـم  ضیف  زا  شرتخد  هیالگ  خـساپ  رد  اردـصالم  يا ؟ هداد  بقل  هغلابم 

.دشاب یم  ٌلداع  دیز  ٌلدع و  ٌدیز  دننام  تسین و  ضاّیف 

617 ص :

هیآ 26. (، 83  ) نیفّفطم هروس  - 1
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.دومن میسقت  رود  ود  هب  ناوت  یم  ینافرع و ...  یمالک و  یفسلف و  یملع و  يارآ  تهج  زا  ار  ضیف  همالع  یگدنز 

.تسا هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  هدوب و  اشوک  رایسب  اه  نآ  مهف  رد  هک  هدش  دای  لئاسم  اب  دروخرب  لوا : رود 

دوخ ریبعت  هب  هدز و  فّوصت ) مالک و  نافرع ، هفـسلف ،  ) اه نآ  همه  هب  اپ  تشپ  هتفرگ و  دای  هچ  نآ  زا  راجزنا  رّفنت و  راهظا  مود : رود 
هن  » هک دـنک  یم  رظن  راهظا  يدازآ  تداشر و  باتک  نآ  رد  دـسیون و  یم  ار  فاصنإلا  هلاسر  هتـشگ و  لولم  عبرا  فئاوط  زا  ناـشیا 

نانخـس زا  رورـس و  نآ  تیب  لها  عباـت  ربمغیپ و  ثیدـح و  نآرق و  دـّلقم  هکلب  فّلکتم  هن  و  فّوصتم ، هن  و  فسلفتم ، هن  و  ممّلکتم ،
(1) هناگیب .»...  دشاب  انشآ  ود  نیدب  هچ  نآ  تیب و  لها  دیجم و  نآرق  ياوسام  زا  و  هنارک ، رب  لولم و  عبرا  فئاوط  يازفا  تریح 

: دسیون یم  ضیف  لاوحا  رد  هعیش ، هفسالف ي  باتک  رد  هک  دشاب  مود ) لوا و  رود   ) هدش دای  تهج  هب  دیاش  و 

.دنک یم  حدم  افرع  زا  یکی  ناونع  هب  ار  وا  هدرک و  لقن  يرایسب  بلاطم  وا  زا  تسا و  هدرک  هغلابم  یبرع  نیدلا  ییحم  دیجمت  رد  و 

و تسا ، هدوب  هعیـش  هفـسالف ي  باتک  زا  نآ  لقن  تشذگ ، نآ  رکذ  هک  نانچ  هکلب  هدشن  هدید  لوا  تسد  ذخآم  رد  هدش  دای  نخس 
هراشب باتک  رد  اریز  دوب ، دهاوخ  ضیف  یگدنز  لوا  رود  هب  طوبرم  دـشاب  حیحـص  یبرع  نبا  حدـم  هب  تبـسن  هدـش  دای  نخـس  رگا 

 - دنک یم  یفّرعم  میقتسم  ریغ  نادرگرس و  یهلا  مولع  يداو  رد  ار  وا  هتخات و  یبرع  نبا  هب  تخس  تسا  ضیف  تافیلأت  زا  هک  هعیشلا 
مولع زا  يزیچ  هب  وا  دیوگ : یم  و  میدومن -  لقن  ًالّـصفم  ار  نآ  فیرـش  باتک  نیا  تاقحلم  رد  ار  يو  مالک  ّصن  ام  هک  روط  نامه 

نآ رب  لاسدرخ  لافطا  هک  تسا  نانچ  نآ  یلقع ، تاضقانت  عرش و  تفلاخم  شراتفگ  رد  هتشاذگن و  نادند  عطاق  سرض  هب  تعیرش 
 ... دننک یم  هرخسم  ار  نآ  نانز  و  هدیدنخ ،

618 ص :

.فاصنإلا هلاسر  نتم  زا  - 1
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.تسین یضار  نآ  هب  یناملسم  چیه  هک  هتفگ  نخس  ناحبس  يادخ  اب  هنابدا  یب  نانچ  نآ  شنانخس  رد  وا 

رد وا  هک  هدش  دای  هیجوت  هب  رگم  تسین ، راگزاس  دنا  هداد  تبـسن  ضیف  هب  هک  یحدم  نآ  اب  یبرع  نبا  هب  تبـسن  راتفگ  نینچ  نیا  و 
رود هب  طوبرم  یبرع  نبا  زا  حدم  نافرع و  هفسلف و  دروم  رد  وا  هنانیب  شوخ  بلاطم  هدومن : یط  ار  فلتخم  هرود  ود  یملع  تایرظن 
مود رود  هب  طوبرم  دیامن  یم  تّمذم  یبرع  نبا  نافراع و  زا  زین  هدنکفا و  رظن  نافرع  هب  دـقن  هاگن  اب  نآ  رد  هک  یبلاطم  رگید  لوا و 

.دشاب (1) یم 

[ فاصنإلا هلاسر  نتم  ]

ِمیحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

ّیبن َو ریَخ  ِِهلآ  ٍدمَُحم َو  انّیبَن  یلَع  مالَّسلا  ِهولَّصلا َو  َو  ِلالَّضلا ، يواهَم  یف  ِعُوقُولا  َنِم  ِنیلَقَّثلا  ِلبَِحب  ِکُّسَمَّتلِاب  اَنَذَقنَأ  يذَّلا  ِهللاُدـمَحلا 
.لآ ریخ 

روَجلا و َنِم  اهُِّولُخل  فاصنإلا » _ » یّمُست ب فارشَألا  ِّصاوَخلِاب َو  ِّصَتخُملا  ِنیّدلا  ِرارسِأب  ِملِعلا  ِقیرَط  ِناَیب  یف  ٌهلاسِر  ِهِذهَف  ُدَعب ؛ اَّمَأ 
.فاستعالا (2)

نید و رد  هّقفت  زا  نوچ  بابش  ناوفنع  رد  هک  يده  یلع  ّيده  هللا  هداز  یضترم  نب  نسحم  یفطصم  هارهاش  هب  يدتهم  دیوگ  نینچ 
رد هناحبـس  ّقح  قیفوت  هب  هکنانچ  مدوسآ ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  میلعت  هب  تادابع  تیفیک  تاداقتعا و  رد  تریـصب  لیـصحت 

، میامن یعس  زین  نیخسار  مولع  نید و  رارـسا  تفرعم  لیـصحت  رد  هک  دیـسر  رطاخب  مدوبن ، موصعم  ریغ  دیلقت  هب  جاتحم  هلئـسم  چیه 
دوشگ و یمن  يرد  دوب  هک  نامیا  هیاپ  نآ  رد  ار  سفن  دوبن و  نآ  هب  یهار  ار  لقع  نوچ  نکیل  دـیآ ، لصاح  یلاـمک  ار  سفن  دـیاش 

هعلاطم رد  يدنچ  نیاربانب  تشاد ، یم  هجنر  ارم  ماوَّدلا  یلع  تشادن و  مه  تلاهج  رب  ربص 

619 ص :

.يدرجورب نیسح  دمحم  فاصنا ،) هلاسر  رد  یناشاک  ضیف  همالع  يارآ  لیلحت  یسرّرب و   ) تشگزاب باتک  همّدقم  زا  هتفرگرب  - 1
(. ص 245 ج 9 ، برعلا ، ناسل   ) هملظ افسع : انالف  نالف  فسع  - 2
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مّلعت و هب  نیفـسلفتم  تاـملاکم  قیرط  يدـنچ  و  مدوب ، یعاـس  لـهج  تلازا  رد  لـهج  تلآ  هب  مدومن و  ضوخ  نیمّلکتم  تـالداجم 
ات مدیدرگ  نیّیدنع  نم  ياهتنوعر (1)  رد  دنچ  کی  مدید و  ناشیا  لیواقا  رد  ار  هفّوصتم  ياهیزاورپدـنلب  دـنچ  کی  مدومیپ و  مّهفت 
یم یضعب  رد  ار  یضعب  قیفوت ، عمج و  يارب  زا  یهاگ  متـشون و  یم  لئاسر  بتک و  عبرا ، فیاوط  نانخـس  صیخلت  رد  یهاگ  هکنآ 

(3) ًاربَز ، نیرمَّتلا  یلَع  کلذ  یف  ُتبتَک  ًاربَخ (2) َو  مِهیََدل  اِمب  ُتَّطَحَأ  َلب  ِلُج  اهّ یلَع  ٍبلَق  هَمیزَع  ِلُِکب َو ال  اهّ قیدصَت  ریَغ  نِم  متشرس 
اّهنأک مهیف  اُهتیأر  ذإ  یـسفَن ، یلع  ُتفِخ  یتح  یتّلغ  لِالب (4)  مِِهتارابع  هَرادإ  یف  یتّلِع و ال  َءافـش  مهتراشإ  نم  ٍءیـش  یف  دِجأ  ملف 

: لاق نم  لوقب  ُتلَّثمتف  مهیوذ  نم 

ینوبَلَغ ینوذَخَأ  ینُوبَّهَن  ینوعَدَخ 

؟ مَّلظَتأ نَم  یلإَف  ینوبَّذَک  ینودَع  َو 

: هتیعدأ ضعب  یف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  لوِقب  ُتذعتسا  کلانه و  ینَِقفوی  نأ  نم  هللااب  ُتذُع  َکلذ و  نم  هللا  یلا  ُترِرَفف 

(6) ُرَکِفلا » هیف  ُلَقلَقَتی (5)  ُرصَبلا و ال  ُهَرعق  ُكِرُدی  امیف ال  يأَّرلا  َلِمعتسا  نأ  نِم  َّمهللا  ینذِعأ  »

ِدیـس لآ  ِثیداحأ  نآرُقلا و  ِرارـسأ  یف  ِقُمعَّتلا  یلا  نیبملا  عرَّشلا  ِهَعباـتم  ِهَکَرَبب  هللا  ینادَـهف  ِهللا  یلا  يرمأ  ُتضَّوَف  ِهللا و  یلإ  ُتبنا  ّمث 
یّنِم ُهللا  َبَلَس  نانیمطالا و  ُضعب  یل  َلُصَحَف  ِنامیالا ، َنِم  یتَجَرَد  یتَلِصوَح و  ِرادقِِمب  اهنِم  ُهللا  ینَمَّهَف  مهیلع و  هللا  تاولص  نیلسرُملا 

ُتذخأف ینالوأ  ام  یلع  ُرکُّشلا  هل  ینادَه و  ام  یلع  ُدمحلا  و ِهللا  ناطیَّشلا ، َسواس  و 

620 ص :

(. ص 256 ج 6 ، نیرحَبلا ، عمجم   ) ءاخرتسالا قمحلا و  ُهَنوُعُّرلا : - 1
.ًارایتخا َهبرجت و  يأ : - 2

(. ص 250 ج 2 ، رینُملا ، حابصملا   ) ُُهتبَتَک ًاربَز : َباتِکلا  ُتَربَز  - 3
ًالَب ءاملاب  ُُهتلََلب  .هوادن و  هبوطر و  يأ  ٌهَِّلب  لاقی  .هبوطرلا  هوادنلا و  یه  ِلالِتبإلا و  نم  مسالا  ماللا : دیدشت  هدـحوملا و  رـسکب  هَِّلبلا  - 4

(. ص 324 ج 5 ، نیرحَبلا ، عمجم   ) ماهس مهسک و  ٌلالب  ِّلَبلا : عمج  .َّلَتباَف و 
(. ص 632 ج 15 ، سورعلا ، جات   ) ُعرُسی ُّفخی و  يأ : ُلَقلقَتَی ، - 5

ص 129. نینمؤملا ، تافص  یف  نیدلا  مالعأ  ك.ر : - 6
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: ًارعِش ُدُشنأ 

مَّدهَت ُرفُکلا  َِضفُر  قَّرفت  سفَّنلا  قَسَغ  *** ّقلَعَت ِحوُّرلا  یلا  َقََّرَشت و  قرَّشلا  کَلَم 

(1) ُءاشَی .) نَم  ِهیتُؤی  ِهللا  ُلضَف  کلذ   ) و

اوضَمَغ لوسَّرلا ، َهَعباتُم  َنیلِحَتنُملا  ِلوُضُفلا  ِباحـصأ  نِم  ًهَفئاط  َّنأ  یل  َنابتـسا  یّتح  َروُّنلا  َهَملُّظلا و  ُتربتخا  َرومالا و  ُتیَّرَج  ّینإ  َّمث 
ّینید َو ال ٌفلاؤت  مهنیب  امیف  ٌقاّفِتا و ال  مُهنِم  ِنیَنثا  ِیف  ال  ًاعیِـش ، اـهیف  اوبَّزََخت  ًاعدـِب َو  دـئاقعلا  ِیف  اوثَدـحَأ  ِنیَلَقَّثلا َو  اوضَفَر  نیَنیَعلا َو 

نأ ّيرَحلاب  اوناک  ٍریـصب و  هعباتم  هراَصب و ال  ریغ  نم  ِعبرألا  فئارَّطلا  لوح  نوفوطَی  اوناک  مّهنأل  کلذ  و  ِنلا ، قافّ ـالا  ٌّیناوخإ  ُّباـحت 
: مهیلع یلُتی 

(2) ِرینُم .) ٍباتِک  يدُه َو ال  ٍملِع َو ال  ِریَِغب  هللا  یف  لِداُجی  نَم  ساّنلا  نم  (َو 

هَساـفَّنلا َو ِهَلیذَر  ِهَساـیِّرلا َو  ِّبُح  یلا  مُهَلَکَو  قاـفنِالا َو  َّباـحَّتلا َو  َفـُلاوَّتلا َو  مُُهقُزری  مل  ذإ  اذـه  مهعینـص ، یلع  مـهَتَقَم  هللا  ناـک  و 
دَـسَحلا و ِسوُفُّنلا  ِنأـش  نم  نأ  یلع  رُکاـنَّتلا ، ضُغاـبَّتلا و  ُربادَّتلا و  ُفلاـخَّتلا َو  یلا  ِعینَّشلا  عینَّصلا  اذـه  موُشب  اوـعَقَو  نأ  یلا  ِنلا ، قاـفّ

سیل و  دـحاو ، دـلب  یف  اهعم  ناک  اذإ  هُّدـشأ  و  ٍدـحاو ، نامز  یف  اهعم  ناک  اذإ  اهـسنِج  ءانبأ  نم  ناـک  نِمل  ِداـیقنالا  َمدـع  َءاـیربِکلا و 
.دلوی مل  وأ  تام  دق  ناک  اذإ  کلذک 

مهاوس نمب  نوبجعُم و  مهسفنأب  نورورغم و  مهدنع  امب  مهف  ِءاوهألا ، یف  مِهتُّتشت  ِءارآلاب و  مهدادبتـسا  یف  مهعقوأ  ِهَسایِّرلا  مُهّبُح  َُّمث 
.درتحتسم هیف  مه  امب  َنُؤزهتسم و 

(3) نیح .) یّتح  مِِهتَرمَغ  یف  مُهرَذَف  ُنوحِرَف  مِهیََدل  اِمب  ٍبزِح  ُّلُک  )

ِهِذه ٍإَطَخ  نم  ًابَجَع  ایَف  ٍریصَِبب : ٍرِظان  يذ  ُّلُک  َو ال  ٍعیمَِسب ، ٍعمَـس  يذ  ُّلُک  ٍبیبََلب َو ال  ٍبلَق  يذ  ُّلُک  ام  : » مالـسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق 
، ٍبیَع نَع  َنوُّفِعَی  َو ال  ٍبیَِغب ، َنُونِمُؤی  ٍّیِـصَو و ال  ٍلَمَِعب  َنُودَـتقَی  ـال  ٍِیبَن و  ََرثَأ  َنوُّصَتقَی  ـال  اـهنید  یف  اـهجَجُح  ٍفـالِتخا  یَلَع  ِقرَفلا 

یف مُهُعَزفَم  اوُرَکنَأ ، ام  مُهَدنِع  ُرَکنُملا  َو  اُوفَرَع ، ام  مِهیف  ُفُورعَملا  ِتاوَهَّشلا ، ِیف  َنُوریسَی  و  ِتاهَبُّشلا ، ِیف  َنولَمعَی 

621 ص :

هیآ 4. (، 62  ) هعمج هروس  هیآ 21 ، (، 57  ) دیدح هروس  هیآ 54 ؛ (، 5  ) هدئام هروس  - 1
هیآ 22. (، 22  ) جح هروس  - 2

هیآ 53 و 54. (، 23  ) نونمؤم هروس  - 3
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يَّرُعب يرَی  امیف  اهنِم  َذَـخآ  دَـق  ِهِسفَن ، ُمامِإ  مُهنِم  ٍيِرما  َّلُـک  نأـک  مِِهئارآ ، یلَع  ِتاـمَهبُملا  یف  مُُهلیوعَت  َو  مِهِـسُفنَأ ، یلا  ِتالَـضعُملا 
(1) ٍتامَکُحم .» ٍبابسَا  ٍتاِقث َو 

َناعَتساَف ًاِصقان  ًانید  ُهَناحبُس  ُهللا  َلَزنَأ  مَأ  ُهوَصَعَف ، ُهنَع  مُهاهَن  مَأ  ُهوُعاطَأف ، ِفالتخالاب  ُهللا  مهَرمأَفَأ  : » رخآ ثیدح  یف  مالسلا  هیلع  لاق  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ُلوُسَّرلا  َرَّصَقَف  اّمات  ًانید  ُهللا  َلَزنَأ  مَأ  یـضرَی !؟ نَأ  ِهیَلَع  اُولوُقَی َو  نَأ  مُهَلَف  َُهل ، َءاکَرُـش  اُوناک  مَأ  ِهِماـمتِإ ، یلَع  مِِهب 

.ثیدحلا  (3) ٍءیَش ،» ِّلُِکل  ٌنایِبت  ِهیف  (2) و  ٍءیَش ) نِم  ِباتِکلا  ِیف  انطَّرَف  ام  : ) ُلوُقَی ُهَناحبُس  ُهللا  و  ِهئادَأ ، ِهِغیلبَت َو  نَع 

سَیل هَفِسالَفلا  ُبتُک  یلا  ِرَظَّنلِاب  ًاِعلوم  مُهَدَحَأ  يََرت  ِنیَلَقَّثلا ، ِیَس  ِدّ َهَّیِصَو  مِهِکَرت  ِنیلَقَّثلا َو  ِلبَِحب  َکُّسَمَّتلا  مِهِضفَِرل  الا  هّلُک  ِکلذ  ام  َو 
هب ءاج  اّمم  ّطق  عمسی  مل  اّمبر  لب و  ًاّیعرف ، وأ  ایلصا  ًاّیعرـش  ًاملع  مکحی  نأ  لبق  نِم  هاوَه  هریغ  یف  نوکی  ُهاوِس َو ال  ٌّمَه  هرمُع  لوط  هل 

دَّلقتی (4) مل  ًهَّنُس َو  ًابدَأ و ال  هَعیرَّشلا  نِم  مَّلعتی  مل  ِهیبا ، هِّما و  یف  ِهِرَغِص  یف  ُهَعِمَس  ام  يوِس  ِهیَوَذ  یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّیبَن 
.ًَهََّّنِم (5) هملِع  یف  اهبحاص  نِم 

ینازرا ار  ناـشیا  ناـیدا  ربخ  و  تیادـه ، تهج  هب  دـنا  هداتـسرف  ناـشیارب  ار  ناربـمغیپ  نیرتـهب  هک  یموق  زا  مراد  بجع  هللا ، ناـحبس 
دوخ ياجب  دـحاو  دـعب  ًادـحاو  باتک  نآ  هب  اناد  هفیلخ  هتـشاذگ و  یباـتک  ناـشیا  ربمغیپ  و  تیاـنع ، تمحرم و  يور  زا  دـنا  هدومرف 

ره نامیا  هجرد  هلصوح و  ردق  هب  ار  تمکح  ملع و  ناگنشت  و  یقاب ، تمایق  مایق  ات  وا  رون  تضافا  ات  ّقح  بناج  زا  یّصن  هب  هتشامگ 
(6) یتَیب ؛» َلهأ  یتَرتِع  ِهللا و  َباَتِک  يِدـَعب ، اُولَّضَت  َنل  امِِهب  ُمتکَّسَمَت  نإ  ِنیَلَقَّثلا ، ُمُکیف  ٌكراـت  ّینإ  : » لاـق ثیح  دـشاب ، یقاـس  کـی 

ناشیا

622 ص :

ح 22. ص 64 ، ج 8 ، یفاکلا ، ك.ر : - 1
هیآ 38. (، 6  ) ماعنا هروس  - 2

ص 261. ج 1 ، جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحالا  ك.ر : - 3
(. ص 206 ج 5 ، سورعلا ، جات   ) فیَّسلا َدَّلَقَت  کلذلک  و  هلمتحا ، َرمَألا : دَّلَقَت  َو  ٌزاَجَم : وه  و  هاَّیإ ، همَزلا  َرمَألا : هدَّلَق  - 4

(. ص 415 ج 13 ، برعلا ، ناسل   ) هَّوقلا مضلاب :-  ُهَّنُملا -  ص 777 ؛) بغارلا ، تادرفم   ) هلیقّتلا همعّنلا  رسکلاب ،- ُهَّنِملا -  - 5
ج 1 و 2 و 3. راونألا ، تاقبع  هصالخ  یف  راهزألا  تاحفن  ك.ر : - 6
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ای دنیوج  یم  دادمتـسا  موق  نآ  يوج  من  زا  و  دندرگ ، یم  هفلاس  ممما  رد  رب  ملع  هزویرد  یپ  زا  و  دنیامن ، یمن  وا  تیاده  هب  تافتلا 
.دنیامن یم  دادبتسا  دوخ  هصقان  لوقعب 

؟! اهُس دیوج  یسک  هگنآ  ناهج ، ردنا  باتفآ  ***!؟ لقع دیوگ ز  یسک  هگنآ  ناهج  ردنا  یفطصم 

هللا یلـص  َلاقَف  .دوهَیلا  َُهلوُقَی  ام  ٌضَعب  اهیف  َِبتُک  ٍِفتَِکب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوُسَر  اَوتَأ  َنیِملـسُملا  َنِم  ًاـسانَأ  َّنَأ  َيِوُر : »
انلَزنَأ اَّنَأ  مِهِفکَی  َمل  َأ َو  : » تلزنف مِهِِّیبـَن ! ٌریَغ  ِِهب  َءاـج  اـم  یلا  مُهَِّیبـَن  ِِهب  َءاـج  اَّمَع  اُوبَغرَی  نَأ  ٍموَـق  ََهلالَـض  اـِهب  یفَک  ملـس : هلآ و  هیلع و 

(1) َنونِمُؤی .» ٍموَِقل  يرکِذ  ًهَمحََرل َو  َِکلذ  یف  َّنِإ  مِهیَلَع  یلُتی  َباتِکلا  َکیَلَع 

یلَع ینعَبَّتال  ِِهب  ُتئِج  ام  َفَرَع  یَّتح  َشاع  َول  َلاقف : ُسِیلاط ، اطـسَرأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبنلا  ِسِلجَم  یف  َرِکُذ  : » ّهنأ درو  و 
(2) ینید .»

یهاشداپ نیئآ  دنناد  فاق  ناغرم  *** یهالک دهن  رس  رب  یهاگ  هاگ  هچ  رازاب 

هفّوصتم ای  هفسالف  بتک  زا  دوش و  یمن  تفای  ثیدح  نآرق و  رد  هک  تسه  هّینید  مولع  زا  یضعب  هک  دنا  هدرک  نامگ  موق  نیا  انامه 
مهف رد  للخ  هکلب  تسا ، نآرق  ثیدح و  تهج  زا  هن  روصق  للخ و  هک  دنناد  یمن  نانیکسم  .تفر  دیاب  نآ  یپ  زا  تسناد ، ناوت  یم 

.تسا ناشیا  نامیا  هجرد  رد  روصق  و 

: هناحبس هللا  لاق 

.هانعَم یف  اّمِم  کلذ  ریغ  یلإ   (3) (، َنیِملسُملل يرُشب  ًهَمحَر و  يدُه و  ٍءیَش و  ِّلُِکل  ًانایِبت  َباتِکلا  َکیَلَع  انلَّزن  (َو 

امک زین  ار  نآ  هک  ارچ  داد ، دهاوخن  يدوس  زین  هفّوصتم  هفـسالف و  بتک  هعلاطم  دشاب  ناشیا  نامیا  مهف و  رد  روصق  للخ و  هاگره  و 
.دیمهف دهاوخن  هُّقح  وه 

623 ص :

ص 124. ج 1 ، یمرادلا ، ننس  ك.ر : - 1
.هیلع رثعت  مل  لوقأ : - 2

هیآ 89. (، 16  ) لحن هروس  - 3
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!؟ منک نوچ  دشابن  نوچ  وت  يزور  *** منک نونکم  ِرُد  رپ  ار  ناهج  رگ 

« یتسدزارد یک  ات  نانیتسآ  هتوک  يا  »

نامیا تیوقت  هب  دنناوت  رگا  دیمهف ، دنناوت  یمن  شیوخ  نامیا  هجرد  هلصوح و  ردق  زا  هدایز  دنا  هتفر  نامسآ  هب  رگا  هک  دننادب  دیاب 
دننک ضوخ  رتشیب  بلاطم  مسق  نیا  رد  دنچ  ره  الا  و  نوملعی ، اوناک  ؤل  دیـسر  دنناوت  رتالاب  هب  دیاش  دـننادرگ ، رت  عیـسو  ار  هلـصوح 

!. يدهلا دعب  لالَّضلا  نم  هللااب  ذوعن  .نورعشی  ثیح ال  نم  دندرک  رت  هارمگ 

زیرگ سپاو  رپس  وت  يرادن  نوچ  *** زیت تسا  دالوف  غیت  نوچ  اه  هتکن 

ایح دَربن  ار  غیت  ندیرب  زک  *** ایم رپسا  یب  دالوف  نیا  شیپ 

: مالسلا هیلع  رقابلا  انالوم  لاق 

ُهنم لَبقَی  َمل  نَم  ُّلُِضی  اّمنإ  و  ُهَءاطع ، ُهنم  لَـبقَی  مل  نَم  ُعَنمَی  اـّمنإ  و  هاـضر ، ُهنم  لَـبقَی  َمل  نَم  یلع  ُُهبَـضَغ  اـمَّنإ  میلَعلا ، میلَحلا  َهللا  َّنإ  »
(1) ُهادُه .»

تسین هاتوک  سک  يالاب  رب  وت  فیرشت  هنرو  *** تسام مادنا  یب  ِزاسان  ِتماق  زا  تسه  هچ  ره 

(2) ُهللا ) مُکُمِّلَُعی  َهللا و  اوُقَّتا  و  ، ) دیازفیب تتمکح  ملع و  ات  ددرگ  رت  يوق  اوقت  دـهز و  هار  زا  تنیقی  نامیا و  ات  نک  یعـس  ردارب ، يا 
(3) ُهَروَط .» َّدَعَتَی  َمل  ُهَردَق و  َفَرَع  ًئَرما  ُهللا  َمِحَر  ، » شکم رتشیب  شیوخ  میلگ  زا  اپ  نکم و  يرس  هدایز  الا  و 

يرصب یب  تقو  دوس  دنکن  مج  ماج  هک  *** يوجم لاصو  یتسین  رظن  ّدعتسم  وچ 

.ٍِرئاس َُهلوَح  َمُوحَی  نأ  نِم  ُبَجحأ  ِهَریصَبلا  َقِدارُس  ٍرئاط و  ُّلک  ِهیلا  َریطی  نأ  نِم  ُخمشأ  ِهَفِرعَملا  َقِهاش  ّنإ  مَعََن ،

تسناد یناعم  دناوخ  یقرو  روک  ره  هن  هک  *** سب دناد و  رحس  غرم  لگ  هعومجم  حرش 

624 ص :

ح 16. ص 52 ، ج 8 ، یفاکلا ، ك.ر : - 1
هیآ 282. (، 2  ) هرقب هروس  - 2

ح 4762. ص 261 ، ظعاوملا ، مَکِحلا و  نویع  ك.ر : - 3
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دناد يردنکِس  دزاس  هنیآ  هک  ره  هن  *** دناد يربلد  تخورفارب  هرهچ  هک  ره  هن 

دناد يردنلق  دشارتب  رس  هک  ره  هن  *** تساجنیا وم  رتکیراب ز  هتکن  رازه 

.تسا ناشیا  ناوریپ  هفّوصتم و  هفسلفتم و  اب  دش  روکذم  هک  نخس  نیا 

نوگنرس ار  یلصا  ترطف  هتخادنا  نوریب  رس  زا  دیلقت  راسفا  یعمج  : » لیق امک  مهف ، نّییدنع ، نم  نافّسعتم  نیمّلکتم و  نالداجم  اما  و 
، دنور دیلقت  رس  اب  هک  دراذگ  ناشعبط  هن  دنشارت ، هدوهیب  دنچ  نخـس  دوخ  زا  دنـشابن و  عناق  نآ  عباوت  تّوبن و  رهاوظ  هب  دنا ، هتخاس 

(1) ِءالؤه .) یلإ  ِءالؤه و ال  یلا  َکلذ ال  َنیب  َنیبَذبَذُم  ، ) دنونش قیقحت  يوب  هک  دشاب  ناشقیفوت  هن  و 

مگ ار  دوخ  یهرمگ  يوک  هب  دندرک  *** مدرم یعمج  گنج  داسف و  رهب  زا 

مُهُعَفنَی مُهُّرُضَی و ال  ِربَقلا  یف  *** دنا هتخومآ  هک  ملع  ره  هسردم  رد 

دـنهن و یم  مان  دوجوم » دوجو و   » يا هقرف  دـنمان و  یم  لولعم » تلع و   » یموق دـنیوگ و  یم  نکمم » بجاو و   » يا هفئاط  هلمجلاـب  و 
.دیآ شوخ  هچ  ره  ار  يدنع » نم  »

دیبع ار  دیبع  میناوخ و  یم  هللا  ار  هللا  میئوگ ، یم  هللا  ناحبس  مینیب ، یم  عرش  ناعباتم  نیموصعم و  تیب  له  نادلقتم  هک  ناملعتم  ام  و 
میشارت و یمن  دوخ  شیپ  زا  رگید  یمان   (2) ًادبَع ،) نمحَّرلا  یتآ  الا  ضرألا  تاوامَّسلا و  یف  نَم  ُّلُک  نإ  : ) هناحبـس هللا  لاق  .مینادیم 

.میشاب یم  عناق  میا  هدینش  هچنآ  هب 

نابز رب  هک  یتاحالطـصا  و  لوادـتم ، فیاوط  نیا  ناـیم  رد  هک  نانخـس  عون  نیا  زا  نیلقث  تاـمکحم  رد  هک  تسین  نیا  رد  یکـش  و 
و تسا ، ملعلا  یف  نیخـسار  صوصخم  هکلب  هن ، رّـسیم  ار  سک  همه  تاهباشتم  لیوأت  و  تسین ، رثا  ربخ و  چـیه  تسا  لواقتم  ناـشیا 

.هب اوطیُحی  مل  اّمَع  زجَعلاب  نوفرَتعُملا  هَریسفَت ، اُولِهَج  ام  هلمُِجب  َنوّرِقُملا  ُمُه 

ّمث مالسلا (3)  هیلع  َبِضَغَف  ًَهفرعم  ِهب  ًاّبُح و  َُهل  دادزَِنل  انَّبَر  اَنل  فِص  مالسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأل  ٌلُجَر  لاق 

625 ص :

هیآ 143. (، 4  ) ءاسن هروس  - 1
هیآ 93. (، 19  ) مالسلا اهیلع  میرم  هروس  - 2

هنأ نظ  هنأل  وأ  هیناکمإلا  تامـسلا  هینامـسجلا و  تافـصلا  نع  لأس  لئاسلا  نـأل  مالـسلا  هیلع  هبـضغ  ّلـعل  َبِضَغَف » : » هلوق ناـیبت : - 3
(. لیذ ح 16 ص 278 ، ج 4 ، راونألا ، راحب   ) هتفص هنک  یلا  لوصولا  نکمی 
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َو هتَیادِه ، رُوِنب  ءیضَتسا  ِِهب َو  ُمتنَأَف  ِِهتَفِص  نِم  ِهیَلَع  َنآرُقلا  َِکلذ  امَف  ِلئاسلا ، اهُّیَأ  رُظنأَف  : » اهیف َرَکَذَف  ًهلیلَج  ًهَبطُخ  َبَطَخَف  َربنِملا  َدِعَص 
، ُهََرثَأ يدُـهلا  ِهَِّمئَأ  ملـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  هَّنُـس  یف  َو ال  هضرَف ، بِاتِکلا  یف  کیَلَع  َسَیل  امِم  ُهَملِع  ُناطیَّشلا  َکَـفَّلَک  اـم 

ِدَدُّسلا ٍماِحتقا  ِنَع  ُهللا  مُهانغَأ  َنیذَّلا  ُمُه  ِملِعلا  ِیف  َنیخساَّرلا  َّنَأ  مَلعا  َو  َکیَلَع ، ِهللا  ِّقَح  یهَتنُم  َِکلذ  نِإَف  ُهَناحبُس ، هللا  َیِلا  هِملِع  ِّلُکَف 
َمل ام  ِلُوانَت  نَع  ِزجَعلِاب  مُهَفاِرتعا  ُهللا  َحَدَـمَف  ِبُوجحَملا ، ِبیَغلا  َنِم  ُهَریـسفَت  اُولِهَج  ام  ِهَلمَِجب  َرارقِـإلا  اُومِزَلَف  ِبُویُغلا ، نوُد  َِهبورـضَملا 

ُهَناحبُـس ُهللا  َهَمَظَع  ُرِّدَُقت  َو ال  ِکلذ ، یلَع  رِـصَتقاَف  ًاخوُسُر ، ُهِهنُک  نَع  َثحَبلا  ِلَُکی  مُهَفّ َمل  امیف  َقُّمَعَّتلا  ُمُهَکَرت  یّمَـس  ًاملِع َو  ِِهب  اُوطیُحی 
(1) َنیِکلاهلا .» َنِم  َنوُکَتَف  َِکلقَع  ِردَق  یلَع 

(2) انبر .) دنع  نم  لک  هب  انمآ  نولوقی  : ) ّلجوّزع هلوق  یلا  اذه  هِمالک  یف  مالسلا  هیلع  راشأ 

نَع کِسمأ  َو  ُفَّلَُکت ، امیف ال  َباطَخلا  َو  ُفِرعَت ، امیف ال  ِلوَقلا  ِعَد  : » هیلا اهَبَتَک  ِهَّیصَو  یف  مالسلا  هیلع  نَسَحلا  ِِهنبال  مالسلا  هیلع  لاق  و 
(3) ِلاوهَألا .» ِبوُکُر  نِم  ٌریَخ  ِلالَّضلا  ِهَریح  َدنِع  َّفَکلا  ّنِإَف  ُهََتلالَض ، َتفِخ  اذا  ٍقیرَط 

ُهللا ُهَضَرَتفا  اَم  یلَع  ُراـصتقالا  هللا َو  يَوقَت  یتَّیـصَو  نِم  یِلا  ِِهب  ٌذِـخأ  َتنَأ  اـم  َّبَحَا  َّنأ  َّیَُنب  اـی  مَلعا  َو  : » هیـصولا هذـه  یف  اـضیأ  لاـق  و 
َتنَأ امَک  مِهِـسفنأل  اوُرَظَن  نَأ  اوُعَدَـی  َمل  مُهَّنِإَف  َِکتَیب ، ِلهَأ  نِم  َنوُِحلاَّصلا  َِکئابآ َو  نِم  َنُولَّوَـألا  ِهیَلَع  یـضَم  اـِمب  ُذـخَالا  َو  َکـیَلَع ،

(4) اوُفَّلَُکی .» َمل  اّۀمَع  ِكاسمِإلا  اُوفَرَع َو  اِمب  ِذخألا  َیِلا  َِکلذ  ُرِخآ  مُهَّدَر  َُّمث  ٌرِّکَفُم ، َتنَأ  امَک  اوُرَّکَف  َو  رِظان ،

!؟ دسر هچ  ام  لاثما  هب  ات  دنک  یم  باطخ  نینچ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  اب 

بیرغ نیکسم  هتسخ و  دنیشن  رگ  دَوبن  رود  *** دنتریح ماقم  رد  نایانشآ  ظفاح  تفگ 

ِهَیِلا َو َراشَأ  نَم  ُهَدَمَـص  َو ال  ُهَهَّبَـش ، نَم  یِّنَع  ُهاـّیإ  ـال  ِِهلثِم َو  نِم  َباـصَأ  ُهَتَقیقَح  ـال  ُهَفیَک و  نِم  ُهَّدَـحَو  اـم  : » هیلع هللا  تاولـص  لاـق  و 
(5) ُهَمَّهََوت .»

626 ص :

هبطخ 91. ص 125 ، هغالبلا ، جهن  ك.ر : - 1
هیآ 7. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  - 2

ص 69. لوقعلا ، فُحت  ك.ر : - 3

ص 71. َلوقعلا ، فُحت  ك.ر : - 4
هبطخ 186. ص 272 ، هغالبلا ، جهن  - 5
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تایآلا (1) َو  دَحَا ) ُهللا  َوُه  ُلق   ) ُهللا َلَزنأف  َنوُقمِعَتُم  ٌماوقَأ  ِنامَّزلا  ِرِخآ  یف  ُنوُکَی  ُهَّنَأ  َِملَع  ّلجوّزع  َهللا  َّنِإ  : » مالسلا هیلع  ُداجسلا : لاق  و 
(3) َکَلَه .» دَقَف  َِکلذ  َءاَرَو  َمار  نَمَف   (2) ِروُدُّصلا ،) ِتاِذب  ٌمیلَع  َوُه  َو  : » ِِهلوَق یلا  ِدیدَحلا  ِهرُوس  نِم 

(4) اوُرِدقَی .» َمل  ِِهتَمَظَِعب  َهللا  اوُفِصَی  نَأ  ِضرَألا  ِءامَّسلا َو  ُلهَأ  َعَمَتجا  َِول  : » مالسلا هیلع  لاق  َو 

یف مُکِماهوَِأب  ُهوُُمتزَّیَم  ام  َّلُک  َو  َنیرِداقِلل ، ِهَردـُقلا  ِءامَلُِعل َو  َملِعلا  َبَهَو  ُهَّنَِأل  الا  ًارِداق  ًاِملاع َو  َیِّمُـس  لَه  : » مالـسلا هیلع  رقاـبلا  لاـق  و 
امُهَمَدَـع َّنَأ  َّمَهَّوَتَت  َو  اهلامَک ، امُهَّنَِأل  نییَنابُز  َّنَأ ِهللا  َمَّهَوَتَت  َراغِّـصلا  َلـمَنلا  َّلََـعل  َو  مُکَیلِإ ، ٌدودرَم  مُُکلثِم  ٌعُونـصَم  ٌقوَلُخم  ِهیناـعَم  ِّقَدَأ 

(5) یلاعَت .» َهللا  َنوُفِصَی  امیف  ِءالَقُعلا  ُلاح  اذکَه  َو  َُهل ، ِنانوکَی  نَِمل ال  ُناصُقن 

(6) ًارُّیََحت .» الا  ُهَبِحاص  ُدادزَی  ِهللا ال  ِیف  َمالَکلا  َّنِإَف  ِهللا ، ِیف  اوُمَلَّکَتَت  ِهللا َو ال  ِقلَخ  یف  اوُمَّلَکَت  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

َنِم اَنل  َفیَک  اِمب  َفیَکلا  ُتفَرَعَف  افیَک  َراـص  یّتَح  ِفیَکلا  َفیَک  يذَّلا  َوُه  َو  ِفیَکلاـِب !؟ ُهفِـصَأ  َفیَک  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  لاـق  و 
(7) ِفیَکلا .»

(8) ِنایَبلا .» َدَعب  اُولِّضَتَف  َنآرُقلا  اوُدعَت  ال  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

يوِس اَّمَع  اوُّفُک  ُهَسفَن َو  ِِهب  َفَصَو  اِمب  ُهوُفِـصَف  ِهِفـصَو ، ُهنُک  َغَلُبی  نَأ  نِم  مَظعأ  لَـجَأ َو  یلعَأ َو  َهللا  َّنِإ  : » مالـسلا هیلع  مظاـکلا  لاـق  و 
(9) َِکلذ .»

َكََرت نَم  َکَلَه َو  ِِهیأَِرب  َرَظَن  نَم  ًاعِدَتبُم ! َّنَنوکَت  ال  : » َلاق َهللا ؟ ُدِّحَوُأ  اِمب  مالسلا : هیلع  هل  لیق  و 
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(1) َرَفَک .» ِِیبَن  ِهّ َلوَق  ِهللا َو  َباتِک  َكََرت  نَم  َو  َّلَض ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِیبَن  هّ ِتَیب  َلهَأ 

(2) َکَسفَن .» ِِهب  َتفَصَو  اِمب  الا  َکُفِصَأ  َّمُهللَا ال  : » مالسلا هیلع  اضرلا  لاق  و 

(3) ُهَریَغ .» َهللا  اوُمَّهَوَتَف  ٍءیَش  نِم  ُمتمَّهََوت  ام  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

شتّیهام ِهنُک  رد  هدنام  ورف  *** شتّیهلا رب  قفّتم  ناهج 

دیسر شتافص  روغ  هب  ترکف  هن  *** دیسر شتاذ  هنُک  رد  كاردا  هن 

مهف ِتسد  دسر  شفصو  لیذ  رد  هن  *** مهَو غرم  دََرپ  شتاذ  جوا  رب  هن 

دنا هدنامورف  کت  زا  یصحُأ » ال   » ب *** دنا هدنار  سَرَف  هر  نیا  رد  ناصاخ  هک 

َّنِإَف يرَتفا ، َبَذَـک َو  يوَغ َو  َّلَض َو  دَـقَف  ِهیف ، یف  َبارُّتلا  ُثحأ  لـَب  ِهَسَّدَـقُملا ، ِهَقیقَحلا  ِهنُک  یِلا  َلَـصَو  ُهَّنَأ  ُمَعزَی  نم  یِلا  تِفَتَلت  ـالف 
َلَـصَو ام  یـصقَأ  َو  َخِسارَِفب ، ِءایربِکلا  ِمَرَح  نَع  َوُهَف  ُخِسارلا  ُِملاعلا  ُهَرَّوَصَت  ام  ُّلُک  َو  ِرَـشَبلا ، ِرِطاوَِخب  َثَّولَتَی  نَأ  نِم  ُرَهطَأ  ُعَفرَأ َو  َرمألا 

.ِقیقدَّتلا َنِم  هِغَلبَم  ُهَیاغ  َوُهَف  ُقیمَعلا  ُرکِفلا  ِهَیلِإ 

تسین هللا »  » تسوت رکف  تیاغ  *** تسین هر  نآ  زا  ریغ  وت  شیپ  هچنآ 

تسوت هیاس  رد  هّرذ  وچ  کلف  ِدیشروخ  *** تسوت هیامرس  نسُح  کلم  همه  متفگ 

تسوت هیاپ  يا  هدید  هچنآ  ره  وت  ام  زا  *** تفای ناوتن  ناشن  ام  ز  یطلغ ، اتفگ 

نَع ِزجَعلِاب  الا  ِِهتَفِرعَم  یِلا  ًـالیبَس  ِقلَخِلل  لَـعجَی  َمل  نَم  َناحبُـس  َو  ِهتَمَظَع ، ِِهئاـیربِک َو  ِءادـَیب  یف  ِماـهوَألا  ُِفئاـَطل  تَراـح  نِم  َناـحبُس 
.ِِهتَفِرعَم

ِفالِتخا یَلَع  مُهَّنَِأب  ُمُکحَی  ِفاصنِإلا  َّنَأ  الا  ِلالَّضلا  ِیف  َنُولوُجَی  ِهَریَحلا َو  ِیف  َنوُریـسَی  اُوناک  نِإ  َِعبرألا َو  ِِفئاوَطلا  ِهِذـه  َّنَأ  ملعیل  و 
ًاعیمَج مِِهقاّفِتأل  ِِرفاکلا ، ُمسا  مِهِدَحَأ  یلَع  ُبِجُوی  اِمب  اوتأَی  َمل  َو  ِمالـسِإلا ، نِم  مِهِِدئاقَع  مِِهلیواقَأ َو  نِم  ٍءیَِـشب  اوُجُرخَی  َمل  مِِهبِهاذَـم 

یف ِیعَّسلا  ِیف  مِهِّدَـج  مِِهبُوُلق َو  نِم  ِهَمیزَِعب  ِِعیارَّشلا  َماـکحَأ  مِهِمازتلا  َو  ِرِخـآلا ، ِموَیلا  ِِهلُـسُر َو  ِِهُبتُک َو  ِِهتَِکئـالَم َو  ِهللااـِب َو  ِرارقِـإلا  یَلَع 
یف ًاعطَق  َقَّقََحت  َتَبَث َو  نِإَف  مِِهبُولطَم ، نِم  مُهَنع  َّلَض  ام  ِنادجِو 
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ُدافَتُسی امَک  ِمالـسِإلا ، َنُود  ِّصَخَألا  یَنعَملِاب  ِنامیإلا  َنِم  ٌجِراخ  َوُهَف  مالـسلا  مهیلع  ِهَِّمئَألا  ِهَیالِِول  ِدَتهَی  َمل  ُهَّنَأ  مِهِـصاخشَأ  نِم  ٍصخَش 
ِبصَّنلا یَلَع  ًاّرِصُم  َنوُکَی  نَأ  ِطرَِـشب  َنعَّللا  َّبَّسلا َو  ُّقِحَتـسَی  ِمالـسِإلا َو  َنِم  ُجُرخَی  ٍِذئَنیحَف  ًابِـصان  َناک  اذإ  الا  ِهَّیموُصعَملا  ِرابخَألا  َنِم 

.ٍَهبَوت ِریَغ  نِم  ِِهتوَم  ِنیح  یِلا 

َرمَأ نَأ  َتَبَث  َو  ِرفُکلا ، ِناـمیالا َو  َنَیب  ِرفُکلا -  َنُود  ُلـالَّضلا  َیِه  َو  ِنیَتـَلِزنَملا -  َنَیب  َُهلِزنَملا  مالـسلا  مـهیلع  اـِنتَِّمئَأ  نَـع  َتَـبَث  اََّمل  َّمـُث 
ُُهتاُبث ُُتبثَی  َمل  ام  ًانیقَی َو  ُهُرفُک  قَّقَحَتَی  َمل  ام  ًالاض  ِِهنُوک  ِدَّرَجُِمب  ِهَرطِقلا  یَلَع  َناک  نَّمِم  ٍدَـحَأ  نَعل  ُزُوجَی  الَف  ُهَناحبُـس ، ِهللا  ََیِلا  اـِهبِحاص 

.ًانیبَتسُم ُتوَملا  ُهَکَردَأ  نَأ  یِلا  ِهِرفُک  یلَع 

، مَعَن َلاق : مُهنِم ؟ َنُؤَربَت  َنُولوُقَت  ام  َنُولوُقَی  انوَّلَوَتَی َو ال  َلاقَف : لوُقَت ؟ ام  َنُولوُقَی  ٍموَق ال  نِم  ُأَّرَبَتَن  ّانِإ  مالـسلا : هیلع  ِقِداَّصِلل  ٌلُـجَر  َلاـق 
مُهوَّلَوَتَف َو ال َلاق : انَحَرطَأ ؟ ءاَرَتفَأ  انَدنِع ، َسَیل  ام  ِهللاَدنِع  اذ  َوُه  َو  َلاق : مُکنِم !؟ َأَربَن  نَأ  اَنل  یغَتبَیَف  مُکَدنِع  َسَیل  اّنِم  انَدـنِع  اذ  وُهَف  َلاق :

.یفاکلا یف  هاور  هلوطب  ثیدحلا   (1) ٍمُهسَأ .» ٌهَثالَث  َُهل  نَم  مُهنِم  ِنامهَس َو  َُهل  نَم  مُهنِم  ٌمهَس َو  َُهل  نِم  َنیِملسُملا  َنِم  َّنِإ  مُهنِم ، اوُؤَرَبَتَت 

ُهَّلََعل وَأ  ُنِعاَّطلا  ُهُمَهفَی  ًاحیحَص ال  یًنعَم  اَهل  َّلََعل  َو  ٌنِعاللا ، اهیـضَترَی  ٍهَِملَِکب ال  ام  ًاموَی  َمَّلَکَت  نَم  ٍنعَِلب  مُهَتَنِـسلَأ  ِلَُطی  َنوُقّ ٍماوقَأ  َلاب  امف 
.!؟ َِکلذ َریَغ  ٍرمَِأل  وَأ  َِکلانُه  َتناک  ِهَِحلصُِمل  اَهلاق  ُهَّلََعل  وَأ  َِکلذ  نِم  َبات 

«. ِِهبِحاص یلَع  تَعَجَر  ـالا  ًاغاسَم (2) و  تَدَـجَو  نِإَف  تَدَّدََرت ، اِهبِحاص  یف  نِم  َتجَرَخ  اذِإ  َهَنعَّللا  َّنِإ  : » مالـسلا هیلع  ُِرقابلا  اَنالوَم  َلاـق 
(3)

ِلیبَس نَع  ٌّلاض  َوُهَف  ِِفئاوَّطلا ، ِهِذـه  َضَعب  َعَبَّتا  َو  ِفِراعَملا ، ِباِستکا  یف  َنیَلَقَّثلا  َجاَهنِم  َضَفَر  نَم  َّنَأ  یهُّنلا  یلوأ  یلَع  ٍفاخ  ُریَغ  َُّمث 
.يدَتها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  نَم  الا  يدُهلا 

ِنیَلَقَّثلا ِرُوِنب  الا  ُتیَدَتها  اَم  ّینَأ  ِهَجاحلا  َدنِع  اِهب  مَُکلَأسَأ  ًهَداهَش  ُناوخِإلا  اَهَّیَأ  اوُدَهشاَف  الَا 

629 ص :
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.يدُهلا َوُه  ِهللا  يَدُه  َّنِإ  ِهللا َف  يَدُه  يوِس  اّمِم  ِهللا  َیِلا  ُتئَِرب  َنیفَطصُملا َو  ِهَِّمئَألِاب  الا  ُتیَدَتقا  اَم  َو 

تریح نانخـس  زا  رورـس ، نآ  تیب  لـها  عباـت  ثیدـح و  نآرق و  دـّلقم  هکلب  فّلکتم ، هن  مهّفوصتم و  هن  فسلفتم و  هن  مملکتم و  هن 
.هناگیب دشابن  انشآ  ود  نیا  رب  هچنآ  تیب و  لها  ثیدح  دیجم و  نآرق  ياوس  ام  زا  و  هنارک ، رب  لولم و  عبرا  فیاوط  يازفا 

منک یم  رارکت  هک  تسود  ثیدح  الا  *** تفرب نم  دای  زا  همه  ما  هدناوخ  هچ  ره  نم 

نانخـس هنک  هب  مدومزآ و  ار  موق  هفلتخم  قرط  مدوب ؛ شیدنارود  ياهرکف  رد  قّمعت  شیتفت و  ثحب و  رد  هک  تّدـم  نیا  رد  هک  ارچ 
هب ندیـسر  زا  رکف  رون  و  رـساح ، ّتیدمـص  لالج  تاحبـس  كاردا  زا  لـقع  مشچ  هک  مدـید  تریـصب  هدـید  هب  مدیـسر و  کـی  ره 

.دوب رصاق  ّتیدحا  لالج  تاقدارس 

(1) ٌریسَح ،) َوُه  ًائِساح َو  ُرَصَبلا   ) هَیِلا َبَلَقنا  ًائیَش  َرُصبَی  نَأ  ُلقَعلا  َمار  امَّلُک 

(2) ٍریبَخ .) ُلثِم  ِبَُنی  َُکئّ َو ال   ) ٌریسَخ َوُه  َلَقَأ َو  َُّمث  ًایشالَتُم  َّلَحَمضأ  یُضِیل  ِرکِفلا  ُرُون  َغََزب  امَّلُک  َو 

: ِهَّیِدُوبُعلا ِباجِح  ِءارَو  نِم  ُتیَدان  َِکلذَک  َرمَألا  ُتَیأَر  اّمَلَف 

ضرَـألا ِتاوـمَّسلا َو  َرَطَف  يذَِّلل  َیِهجَو  ُتهَّجَو   ) (4) نیِلفآلا ،) ُّبِحُأ  ـال   ) ّینِإ َکـَنارفُغ ،  (3) َنیِملاّـظلا ،) َنِم  ُتنُک  ّینِإ  َکَناحبُـس  )
اَنَأ ُتِرمُأ َو  َِکلِذب  َُهل َو  َکیرَـش  ال  نیَملاعلا ، ِّبَر  یتامَم ِهللا  َيایحَم َو  یکُُـسن َو  یتالَـص َو  َّنِإ   ) (5) َنیکرـشُملا ،) َنِم  اَنأ  ام  ًافینَح َو 

(6) َنیِملسُملا .) ُلَوَأ 

میدش راتفرگ  میدینش  هک  یلامج  ره  *** میدش رای  ودب  میدیدب  هک  یلیمج  ره 

میدش رازیب  همه  زا  میدز  ریبکت  راچ  *** دومن يور  نوچ  وت  نسُح  مرَح  يایربک 

630 ص :

هیآ 4. (، 67  ) کلم هروس  - 1
هیآ 14. (، 35  ) رطاف هروس  - 2

هیآ 87. (، 21  ) مالسلا اهیلع  ءایبنا  هروس  - 3
هیآ 76. (، 6  ) ماعنا هروس  - 4
هیآ 79. (، 6  ) ماعنا هروس  - 5

هیآ 162 و 163. (، 6  ) ماعنا هروس  - 6
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میدش رادربخ  تفر  ام  رس  زا  شوه  هک  نوچ  *** شوه زا  میتفرب  تفات  نوچ  وت  ِنسُح  وترپ 

میدش رادیب  وت  ياهیَه  میدوب ز  هتفخ  *** میدرب یم  رَِسب  رادِنپ  هدرپ  سپ  رد 

میدش راطَع  هخسن  یپ  ام ز  ثَبَع  هب  *** ام لد  يافش  دوب  تبل  لعل  تبرش 

میدش رارکت  رس  رب  رگد  میدناوخ  هچ  ره  *** دربب دای  زا  تبل  ثیدح  يور و  فحصم 

میدش راک  نیا  فقاو  ات  هک  میدرک  راک  *** میدرب یپ  هر  هب  هک  ات  یسب  میتفر  هار 

میدش راریپ  زور  اپ  زا  ِهب  هک  شوخ  هم  لاس و  *** يَرپ ِهب ز  ام  يد  يد ، زا  رت  کین  ام  زور 

میدش رارسا  هدرپارس  راوازس  ات  *** دوب رتهب  يرگد  زا  امب  دنداد  هچ  ره 

میدش راونا  رهظم  نیقی  يورین  هب  ات  *** تخورف یّلجت  رون  ام  هدید  لد و  رد 

میدش رابرهگ  ربا  نخس  لها  رس  رب  *** میدروآ نورب  وچ  قیاقح  يایرد  رس ز 

میدش راتفگ  رس  رب  ثبع  هناگیب  دزن  *** دََرب هرهب  نخس  هنوگ  نیا  زا  ضیف  انشآ 

َِکتَّیِموُمیَد (2) َنُود  تَدَـفَن  ِهَّیِدَمرَـسلا ، ِهَّیدـَبَألا  ِهَِینادـحَولِاب  تَدَّرَفَت  َو  ِهَِّیلَزَألا ، ِهَیتوهـاللِاب  َتَلبرَـسَت (1)  يذَّلا  َتنَأ  َيالوَم  َيـالوَم 
مُهنَع َتبَّجََحت  َو  ِلامَجلا ، ِهَجهَبلا َو  ِقِراشَم  یف  َكِداـبِِعل  َتیَّلََجت  َو  ِناـیَبلا ، ُهَقِـشقِش  َکـِتَّیِموُّیَق  ِفصَو  نَع  تَدَـعَق  َو  ِناـمَّزلا ، ِهَلِـسلِس 
ِرُوِنب َتقَرشَأ  َِکئالآ ، ِءالِمتسا  ِنَع  ِلوُحُفلا  ُهَنِسلَأ  تَِییَع  َو  َکئایربِک ، ِءالِجتـسا  ِنَع  ِلوُقُعلا  ُُنیعَأ  تَیِمَع  ِلالَجلا ، ِهَّزِعلا َو  ِتاقِدارُِـسب 

َِکئایربِک ِءادَیب  یف  َنیِبلاَّطلا  ِبُوُلق  َتکََرت  ِرُونلا ، َِکلذ  ِقارـشِِإب  ِلوُقُعلا  ِرِظاَون  نَع  َتبَجَتحا  َو  ِروُجیَّدـلا ، ِمَلُظ  َسِدانَح (3)  َكِروُهُظ 
ُكارِدا ِهَّیِدوـُبُعلا َو  ُرـسَأ  ِءاـّلِدأل  اـم  َتاـهیَه ، َتاـهیَه  يرجَم ، َکـِتَمَظَع  ِمَرَح  یِلا  ِلوـُقُعلا  ِمادـقَأ  یقارُِمل  ُلَـعَجت  َمل  َو  يریَح ، ًهََهِلا  َو 

، َکیَلَع ءانَث  یصُحی  ال  َکَناحبُس ، َکَناحبُـس  توهاللا ، ِلامج  ِتاقدارُـس  ِلین  ِتوسانلا َو  ِّلُذ  ِرارـسِال  ّینِإ  َو  ِهَِّیبُوبُرلا ، ِلالَج  ِتاُحبُس 
ِباـب ِعَرُِقل  ِقَو  اـنفّ َو  ِلـالَّضلا ، ِتاـطَرَو  نَع  َِکتَیادِـه  ِرُوِنب  اـَنبُوُلق  مِصعا  َنُوِلئاـقلا ، ُلُوـقَی  اـم  َقوَـف  َکِـسفَن َو  یلَع  َتیَنثَأ  اـمَک  َتنَأ 

ِهَجهَبلا َنِم  اَنل  َحُولَیَف  ِلالَجلا ، َهَرضَح  َِکئایِِضب  َظِحُالن  یّتَح  َِکتَفِرعَم  ِرُوِنب  انِِرئاَصب  َراصبَأ  لِّحَک  َُّمث  ِلاصآلا ، ِّوُدُغلِاب َو  َِکتَمدِخ 

631 ص :

(. ص 395 ج 5 ، نیرحبلا ، عمجم   ) ًالاَیرِس یمسی  هریغ  عردلاک و  سبلی  ام  لک  لایرسلا و  هتسبلأ  يأ  لبرَسَتَف  ُُهتلبَرَس  - 1
(. ص 65 ج 6 ، نیرحبلا ، عمجم   ) دعبلا همئاد  يأ : هَموُمیَد ، - 2

(. ص 58 ج 6 ، برعلا ، ناسل   ) ٌِملظِم ٌسِدنِح : لیل  - 3
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َهَیاغ َِکتَمَزالُم  َِکتَدَـهاشُم َو  نَع  اُنفِرـصَی  ام  ُلِقثَتـسَن  َو  ٍلاـمَج ، ٍنسَح َو  َّلُـک  ِِهقارـشإ  يداـبَم  َنوُد  حبقَتـسَن  اـم  ِلاـمَکلا  ِءاـهَبلا َو  َو 
يدُـهلا ِبِهاذَـم  نَع  ًاسوُُفن  انَهلإ  ای  مَحرا  َو  ٌلاِصف ، ُهَنوُد  َسَیل  ٍلاصِِوب  َکنِم  َنیِقثاَو  َِکتَرـضَح  یلَع  انِمَمِه  ِهنُِکب  ُلَبقَن  َو  ِلاقِثتـسالا ،

قِرشَا ِهیومتَّلا َو  سیبلَّتلا َو  َهَملُظ  اّنَع  خَلسا  (1) َو  ِهَیامَعلا ، َمَلُظ  اّنَع  عَشقا  ِهَیادهلا َو  َمَلَع  اَنل  عَفرا  َو  هَِریاح ، يدَّرلا  ِبِهایَغ  یف  َو  هَِرئاج ،
انِداسجَأ َو ِضَرَم  َءافِـش  اِنتَدـِئفَأ َو  ِیمَع  َرََـصب  َو  اِنبُوُلق ، َءاوَد  ُنوُکَی  ًاملِع  َکنُدـَل  نِم  ِلَع  انمّ َو  ِهیزنَّتلا ، َرامقَا  ِدـیحوَّتلا َو  َسوُمُـش  انیَلَع 

.سناّنَم ای  ُناّنَح  ای  َکِمَرَک  َكِدوُِجب َو  انَرائِد  َكَرکِذ  انَراعِش َو  َکَّبُح  لَعجا  َو  انِسَفنَأ ، ِسَنَد  َروُهَط  انِرُودُص َو  ِداسَف  َحالَص 

(2) َنیَملاعلا .) ِّبَر  ِهللاُدمَحلا  َنیلَسرُملا َو  یَلَع  َمالَس  َنُوفِصَی َو  اّمَع  ِهَّزِعلا  ِّبَر  َّکِبَر  َناحبُس  )

[. تشگزاب باتک  زا  هتفرگرب  فاصنإلا  هلاسر  زا  لّصفم  یشرازگ  ]

مدـش دـنمناوت  نانچ  متخادرپ و  نید ) عورف   ) هقف ملع  لیـصحت  هب  یناوج  نارود  رد  دـیوگ : یم  شیوخ  یفرعم  زا  سپ  ضیف  همالع 
اجنآ رد  لقع  نوچ  مدومن و  شـشوک  یعـس و  نید  لوصا  رد  سفن  لامکتـسا  يارب  سپـس  دوبن و  موصعم  ریغ  دیلقت  هب  زاین  ارم  هک 

یم نآ  ندومن  فرطرب  رد  لـهج  تلآ  اـب  هدوـمن و  ضوـخ  نیمّلکتم  بلاـطم  رد  دوـبن  ربـص  یناداـن  رد  ار  سفن  و  تشادـن ، یهار 
یب هک  یناسک  راتفگ  هب  سپس  و  متشادرب ، ماگ  فّوصت  ياه  يزاورپدنلب  لابند  نآ  زا  سپ  متفر و  هفسلف  لابند  هب  سپس  مدیـشوک ،

هک يراعـشا  هب  هتـشگ و  لولم  هفئاـط  راـهچ  زا  ماجنارـس  مدومن و  هجوت  دـنتفگ  یم  نخـس  شیوخ  فرط  زا  شجنـس  یب  ساـسا و 
یـسک هچ  هب  یهاوخداد  يارب  سپ  دندرک  متـس  نم  هب  دندوبر و  ارم  رکف  دندز و  گنرین  نم  اب  دیوج ، یم  لّثمت  تسا  نیا  شیانعم 

نیا زا  مروآ ، ور 

632 ص :

(. ص 308 ج 1 ، نیرحَبلا ، عمجم   ) هلالضلا نیعلا -  حتفب  هیامعلا -  - 1
تایآ 180 و 181 و 182. (، 37  ) تافاص هروس  - 2
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هزادنا هب  موصعم )  ) نایاوشیپ ناربمایپ و  ثیداحا  نآرق و  رارسا  هب  نیبم  عرش  زا  يوریپ  هلیسو  هب  هک  نآ  ات  هدروآ ، ور  ادخ  هب  تهج 
.مرازگساپس تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  متفای و  رطاخ  هنینأمط  و  دش ، ادیپ  نانیمطا  نم  يارب  منامیا ، هلصوح و 

: دیوگ یم  ضیف  همالع 

هب ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يوریپ  هک  یتالوضف  متفای : نینچ  رون  تملظ و  زا  یهاگآ  روما و  شیامزآ  زا  سپ 
نیب هک  دندوب  هدش  يدنب  بزح  نانچ  هداهن و  اه  تعدب  دئاقع  رد  هتخادنا و  رـس  تشپ  ار  رغـصا  ربکا و  لقث  ود  هکنآ  اب  هتـسب  دوخ 
قافن یئورود و  دروخ  یم  مشچ  هب  نانآ  نایم  رد  هچنآ  و  دـش ، یمن  هدـید  ینید  یتسود  اهنآ  نیب  رد  هدوبن ، قاـّفتا  ناـنآ  زا  رفن  ود 

یم يوریپ  نانآ  زا  یهاگآ  نودب  هدوب و  هارمه  فّلکتم  و  مّلکتم ، فسلفتم ، هدش ، دای  ياه  هورگ  اب  نانآ  هک  دوب  نآ  شتهج  دوب و 
.دنتفرگ یم  رخسمت  دای  هب  ار  نارگید  هدوب و  رورغم  ناشیرپ  راکفا  نیا  اب  نانآ  دندومن ... 

: دیامرف یم  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  هراشا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  هبطخ  زا  يزارف  هب  هدربمان  همالع  سپس 

 ... انیب يراد  مشچ  ره  هن  و  تساونش ، یشوگ  بحاص  ره  هن  و  تسا ، دنشمیدنا  دراد  زغم  سک  ره  هن  ... 

ياج هب  ماگ  هن  .دنراد  دوخ  بهذم  رب  هک  یفلتخم  لئالد  نیا  اب  هدنکارپ  ياه  هورگ  نیا  هابتشا  اطخ و  زا  منکن  بُّجعت  ارچ  راتفگش !
یم رانک  رب  بیع  زا  ار  دوخ  هن  دنروآ و  یم  نامیا  بیغ  هب  هن  دننک و  یم  يوریپ  يربمغیپ  یـصو  لمع  زا  هن  دنهن و  یم  ربمغیپ  ماگ 

دنرامـش و یم  کین  دوخ  هک  تسا  نامه  ناشرظن  رد  یکین  .دنرو  هطوغ  تاوهـش  بادرگ  رد  دننک و  یم  لمع  تاهبـش  هب  .دـنراد 
.دنرامشب رکنم  دوخ  هک  تسا  نآ  یتشز  رکنم و 

هب هک  دننتـشیوخ  ماما  مادک  ره  ایوگ  .دـنیامن  یم  هیکت  شیوخ  يأر  هب  اهنت  تامهبم  رد  دـنرب و  یم  هانپ  دوخ  هب  تالکـشم  لح  رد 
یمکحم بابسا  نئمطم و  ياه  هریگتسد 

633 ص :
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زین  و 

هدومرف و یهن  فالتخا  زا  ار  اهنآ  ای  دـنا و  هدرک  شتعاط  اهنآ  هداد و  نامرف  فالتخا  یگدـنکارپ و  هب  ار  اهنآ  لاـعتم  دـنوادخ  اـیآ 
.دنا هدومن  شتیصعم 

دنیوگب و دنراد  ّقح  هک  دنیادخ  کیرش  اهنآ  اب  تسا و  هتسج  دادمتسا  نانآ  زا  نآ  لیمکت  رد  هداتـسرف ، یـصقان  نید  ادخ  هکنآ  ای 
اب هدیزرو  یهاتوک  نآ  يادا  غیلبت و  رد  ربمایپ  یلو  هدرک  لزان  لماک  ار  نید  دنوادخ  هکنیا  ای  و  دـهد ؟ تیاضر  تسا  مزال  ادـخ  رب 

.تسا هدمآ  زیچ  همه  نایب  نآرق  رد  میا و  هدرکن  يراذگورف  يزیچ  چیه  زا  نآرق  رد  دیامرف : یم  دنوادخ  هکنیا 

: دیوگ یم  ضیف  همالع 

يور زا  هدومرف  ینازرا  ار  ناـشیا  ناـیدا  ربخ  و  تیادـه ، تهجب  دـنا  هداتـسرف  ناشیدـب  ار  ناربمغیپ  نیرتهب  هک  یموق  زا  مراد  بجع 
زا ترـصن  هب  هتـشامگ  دوخ  ياج  هب  دـحاو  دـعب  ًادـحاو  باتک  نایاناد  هفیلخ  هتـشاذگ و  یباتک  ناشیا  ربمغیپ  و  تیاـنع ، تمحرم و 

دـشاب یفاش  کی  ره  نامیا  هجرد  هلـصوح و  ردـق  هب  ار  تمکح  ملع و  ناگنـشت  یقاب و  تمایق  مایق  ات  وا  ون  تضاـفا  اـت  قح  بناـج 
وا تیاده  هب  تافتلا  ناشیا  .یتَیب  َلهأ  یتَرتِع  هللا و  َباتِک  يدـَعب ، اّولِـضَت  َنل  امِِهب  ُمتکَّسَمَت  نإ  ِنیَلَقَّثلا ، ُمُکیف  ٌكرات  ّینإ  لاق : ثیح 

دوخ هصقان  لوقع  هب  ای  دنیوج  یم  دادمتـسا  موق  نآ  يوج  من  زا  دندرگ و  یم  هفلاس  مما  رد  رب  ملع  یگزویرد  یپ  زا  دنیامن و  یمن 
.دنیامن یم  دادبتسا 

اریز دـنک ، یم  دای  بذـبذم  ناونع  هب  نانآ  زا  هتخادرپ و  نّییدـنع  نم  نافّـسعتم  نیمّلکتم و  نالداجم  نییبت  هب  سپـس  یناـشاک  ضیف 
تهج ناوت  یم  و   ) دـنا هتفای  قیقحت  قیفوت  هن  هتفر و  تیب  لها  دـیلقت  لابند  هب  هن  هتخادـنا  رـس  تشپ  ار  یلـصا  ترطف  هدربماـن  هورگ 

زا ینانخس  تهج  هب  دنا ) هدروآ  تیب  لها  هب  يور  هتفاب  دوخ  شیپ  زا  نافوسلیف  لابند  هب  هن  هک  تسناد  رطاخ  نیا  هب  ار  نانآ  بذبذت 
دوجو و يا  هقرف  .دـنمان و  یم  لولعم  ّتلع و  یموق  دـنیوگ و  یم  نکمم  بجاو و  يا  هفئاـط  ور  زا  دـنا و  هتفگ  هتفاـب و  دوـخ  شیپ 

عرش ناوریپ  هک  ام  یلو  دنیوگ  دیآ  شوخ  هچ  ره  دوخ  شیپ  زا  دنهن و  یم  مان  دوجوم 
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یم دنوادخ  میناد ، یم  دیبع  ار  دیبع  میناوخ و  یم  هللا  هللا و  میئوگ و  یم  هللا  ناحبـس  میموصعم ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نادـّلقم  و 
یمن یمان  دوخ  شیپ  زا  هتـسناد و  دـیبع  اهنآ  همه  ام  ور  نیا  زا  دـیوا ، هدـنب  دنتـسه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناـسک  ماـمت  دـیامرف :

مینک یم  هدنسب  میا  هدینش  هچنآ  هب  میشارت و 

: دیازفا یم  ضیف  همالع  سپس  و 

ناـشیا ناـبز  رب  هک  یتاحالطـصا  لوادـتم و  فئاوط  نیا  ناـیم  رد  هک  نانخـس  عوـن  نیا  زا  نیلقث  تاـمکحم  رد  هک  تسین  یّکـش  و 
ّرقم و مه  نانآ  تسا و  ملع  رد  ناخـسار  راک  هکلب  .تسین  سک  مه  راک  مه  تاهباشتم  لیوأت  تسین و  رثا  ریخ و  چیه  تسا  لواقتم 

.دنرادن نآ  هب  یملع  هطاحا  هک  هچنآ  هب  دنتسه  یناوتان  زجع و  هب  فرتعم 

هیلع نینمؤمریما  ماما  ياه  هبطخ  زا  یخرب  هب  تسا ) ترطف  يادـن  نامه  هک   ) شیوخ مارم  تاـبثا  يارب  یناـشاک  ضیف  همـالع  سپس 
: میزادرپ یم  اهنآ  همجرت  هب  بیترت  هب  ام  هک  هتسج  لالدتسا  تایاور  مالسلا و 

اب ار  وا  ایوگ  هک  دـنک  فیـصوت  شیارب  ناـنچ  نآ  ار  ادـخ  دومن  تساوخرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  زا  يدرم  تیاور : نیلوا 
.ددرگ نوزفا  ادخ  هب  تبسن  شتفرعم  یتسود و  ات  دنیب  یم  مشچ 

ضیف هک  دومرف  نخـس  هب  زاغآ  ربمایپ ، رب  ياـنث  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  تفرگ ، رارق  ربنم  رب  هرهچ ، یتخورفارب  یکانمـشخ و  اـب  ماـما 
: تسا نیا  نآ  هدروآ و  ار  نآ  زا  يزارف  یناشاک 

نک ادتقا  نآ  هب  دنک  یم  نایب  وا  تافص  زا  نآرق  هک  ار  هچنآ  .رگنب  تسرد  يدرک ! لاؤس  ادخ  تافص  زا  هک  يا  هدننک  شـسرپ  يا 
ربمایپ ّتنـس  رد  تسا و  بجاو  وت  رب  ادخ  باتک  رد  هچنآ  زا  شیب  نتفرگ  ارف  تّقـشم  هب  ار  وت  ناطیـش  .ریگ  هرهب  شتیادـه  رون  زا  و 
ياهتنم نیا  هچ  .راذگاو  ادخ  هب  یناد  یمن  وا  تافص  زا  هک  ار  يزیچ  .دنکفین  تسا ، هدمآ  يده  هّمئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا وت  رب  دنوادخ  ّقح 

یمن ار  نآ  ریـسفت  تسا و  هدیـشوپ  اهنآ  زا  هچنآ  مامت  هب  یلامجا  رارقا  اب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنیاهنآ  ملع  رد  ناخـسار  شاب ، هاگآ 
، هتخاس زاین  یب  یناهن  رارسا  رد  نتفر  ورف  زا  دنناد ،
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تسا و هدوتـس  دنراد ، فارتعا  شیوخ  یناوتان  زجع و  هب  دـنربخ ؛ یب  نآ  ریـسفت  زا  هچنآ  ربارب  رد  هک  تهج  نیا  زا  ار  نانآ  ادـخ  و 
ملع رد  ناخـسار  زا  ار  ناـنآ  و   ) هدـیمان ملع  رد  خوـسر  ار  تسا ؛ هتـشاذگن  ناـنآ  هدـهع  هب  دـنوادخ  هچنآ  رد  قُّمعت  ثـحب و  كرت 

(. هدناوخ

.دش یهاوخ  كاله  هک  ریگم  هزادنا  دوخ  لقع  سایقم  اب  ار  ناحبس  يادخ  تمظع  نک و  افتکا  ار  رادقم  نیمه  هب 

: دیوگ یم  نینچ  ماما  مالک  لابند  رد  هدرواین و  رتشیب  اجنیا  ات  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  زا  یناشاک  ضیف 

ناماگدرورپ زا  اهنآ  همه  میدروآ و  نامیا  ام  دـیوگ : یم  ملع  رد  ناخـسار  هک  دراد  لجوّزع  يادـخ  لوق  هب  هراشا  ماـما  ریخا  هلمج 
.دشاب یم 

هیلع نسح  ماما  شدنزرف  هب  ار  نینمؤملاریما  ماما  شرافـس  حابـشا  هبطخ  زا  يزارف  لقن  زا  سپ  یناشاک ، ضیف  همالع  تیاور : نیمود 
: تسا نیا  نآ  همجرت  هک  هدروآ  مالسلا 

، تسا يراگزیهرپ  يوقت و  یئوج ، یم  کّسمت  نآ  هب  همان  تیصو  نیا  رد  میاه  هتفگ  نایم  زا  هک  يزیچ  نیرت  بوبحم  نادب  مرـسپ !
دنا و هتفر  هار  نآ  زا  هتشذگ  رد  تناردپ  هک  یهار  رد  تکرح  زین  تسا و  هدرمـش  بجاو  ضرف و  وت  رب  دنوادخ  هچنآ  هب  نک  افتکا 
هک هنوگنامه  دندنکفا و  رظن  زین  اهنآ  ینک ، رظن  شیوخ  هرابرد  وت  هک  هنوگ  نامه  اریز  دنا ، هدومیپ  ار  قیرط  نآ  تنادناخ  ناحلاص 

یبوخ هب  ار  هچنآ  هک  دندیـسر  اجنیا  هب  تقد  رکف و  زا  سپ  اـهنآ  .دندیـشیدنا  یم  زین  اـه  نآ  یـشیدنا  یم  شیوخ  حالـصا  يارب  وت 
.دنزاس اهر  دنتسین ، فّلکم  هک  ار  هچنآ  دنریگب و  دنا ، هتخانش 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  اب  دیامرف  یم  سپس  هدرواین و  رتشیب  اوفّلکی ، مل  اّمع  كاسمإلا  و  هلمج : ات  ماما  مالک  زا  ضیف  همالع 
.دسر هچ  ام  لاثما  اب  ات  دننک  یم  باطخ  نینچ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يرگید  هبطخ  زا  رگید  زارف  تیاور : نیموس 

ره هدربن و  یپ  شتقیقح  هب  دـهد ، رارق  يدـننام  شیارب  هک  یـسک  هتـسنادن و  اـتکی  ار  وا  ددرگ ، لـئاق  شیارب  یتـیفیک  هک  سک  نآ 
، دروآ هشیدنا  مهو و  رد  ای  دنک و  هراشا  وا  هب  هک  سک  نآ  تسا ، هدیسرن  دصقم  هب  دنادب ، يزیچ  هیبش  ار  يو  یسک 
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: دیامرف یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تیاور  تیاور : نیمراهچ 

میلع ات : ار  دـیدح  هروس  زا  یتاـیآ  دـیحوت و  هروس  رطاـخ  نیا  هب  سپ  دـنیآ  یم  ناـمز  رخآ  رد  قّمعتم  یمدرم  تسناد  یم  دـنوادخ 
.داتسرف رودصلا ، تاذب 

: دیامرف یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تیاور  تیاور : نیمجنپ 

.دنیامن فیصوت  ار  وا  دنناوت  یمن  دنوش ، عمج  نیمز  اهنامسآ و  لها  رگا 

: دیامرف یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تیاور  تیاور : نیمشش 

.تسامش يوس  هب  دودرم  امش و  دننام  تسا  یعونصم  امش و  هدیرفآ  وا  دیا ، هداد  ّزیمت  دوخ  ماهوا  رد  یناعم  نیرت  قیقد  اب  ار  هچنآ 

مه ادخ  دیوگ  یم  رطاخ  نیا  هب  .درادنپ  یم  صقن  ار  نآ  نتـسنادن  هتـسناد و  لامک  دوخ  يارب  ار  خاش  ود  نتـشاد  هک  هچروم  دـننام 
.دراد خاش  ود 

: دیامرف یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تیاور  تیاور : نیمتفه 

زج وا  رد  نتفگ  نخس  اریز  .دیئامن  يراددوخ  وا  یتاذ  تافص  تاذ و  رد  نتفگ  نخـس  زا  دیئوگ و  نخـس  ادخ  تاقولخم )  ) قلخ رد 
.تسین يرگید  زیچ  ینادرگرس 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا هدش  كاله  دشیدنیب  هللا  یگنوگچ  رد  سک  ره 

یشسرپ امش  زا  نم  تفگ : نینچ  و  دش ، بایفرش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  یبن  رضحم  هب  يدوهی  يدرم  تیاور : نیمتـشه 
.مدرگ یم  رب  هنرگ  و  دیتفگ ، خساپ  رگا  .مراد 

.سرپب یهاوخ  یم  هچ  ره  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ تسیک وت  يادخ  يدوهی :

.تساهناکم همه  رد  هدوبن و  دودحم  یناکم  هب  وا  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ تسا هنوگچ  وا  يدوهی :

، قولخم تافص  هب  وا  تسا و  نیقولخم  تافص  زا  یگنوگچ  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  يربمایپ  هب  دندوب  اهنآ  هچنآ  اه و  گنـس  ناهگان  دیتسه ؟ ربمایپ  امـش  منادب  اجک  زا  يدوهی :
 ... دنداد یهاوگ  ملس 

.دومن فارتعا  لوسر  ترضح  يربمایپ  دنوادخ و  تیناّقح  هب  هدروآ  نامیا  يدوهی  درم  ماجنارس 

: دندومرف ماما  .دیسرپ  هدننیرفآ  یگنوگچ  ناکم و  زا  يدرم  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  يرگید  تیاور  و 

 ... دوبن فیک )  ) یگنوگچ دوب و  وا  هدروآ ، دوجو  هب  وا  ار  یگنوگچ  ناکم و 

ترضح نآ  زا  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  نیعا  نب  کلملادبع  هلیـسو  هب  هک  تسا  ریـصق  میحرلادبع  همان  تیاور : نیمهن 
: دنتشون خساپ  رد  ماما  .دهد  حیضوت  دیحوت  رد  ار  حیحص  بهذم  هک  هتساوخ 

نافـصاو فیـصوت  زا  رترب  دنوادخ  تسانیب و  اونـش و  وا  .تسین  لثم  وا  يارب  هک  نادب  .يدیـسرپ  دیحوت  زا  .ار  وت  دنک  تمحر  ادخ 
حیحـص بهذم  انامه  .ار  وت  دنک  تمحر  ادخ  نادب  .دننک  یم  هیبشت  شقلخ  هب  ار  ادخ  ءارتفا  غورد و  يور  زا  نافـصاو )  ) .دشاب یم 

، تسین مه  هیبشت  هکنانچ  تسین  یفن  سپ  .نک  هیبشت  نالطب و  یفن  ادخ  زا  .هدش  نایب  دـنوادخ  تافـص  زا  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ 
.يوش یم  هارمگ  نایب  زا  دعب  هنرگ  رذگن و  نآرق  زا  .دشاب و  یم  نافصاو  تافص  زا  رترب  وا  تسا و  دوجوم  دنوادخ 

زا یهلا و  مالک  ندوبن  قولخم  ای  قولخم  و  راکنا ، تفرعم و  هرابرد  ار  حیحص  بهذم  نآ  رد  هک  هدربمان  يوار  زا  يرگید  تیاور  و 
: دیامرف یم  دهد ، یم  حیضوت  هدش  دای  لئاسم  رد  ار  وا  خساپ  ماما  هکنآ  زا  سپ  .دسرپ  یم  ماما  زا  تعاطتسا ،

 ... يوش یم  هارمگ  نایب  زا  سپ  هک  رذگن  نآرق  زا  ... 

: دیوگ یم  میکح  نب  دمحم  مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  تسا  یتیاور  تیاور : نیمهد 

هک دینک  فیصوت  نانچ  ار  وا  سپ  .درک  فیصوت  ار  وا  هنک  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  دنوادخ  تشون ... : مردپ  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
 ... دیرذگن ّدح  نیا  زا  هدومن و  فیصوت  نانچ  ار  دوخ  وا 
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ینامز دشاب  یم  نامحرلادـبع  نب  سنوی  خـساپ  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  رگید  تیاور  تیاور : نیمهدزای 
؟ مبای هار  ادخ  دیحوت  هب  هنوگچ  دسرپ  یم  هک 

: دومرف ماما 

اهر ار  شربمایپ  تیب  لها  هک  یسک  هدش و  كاله  درگنب ، ار  دوخ  یـصخش  رظن  هک  یـسک  نادب )  ) .دشابن راذگ  تعدب  سنوی ! يا 
 .... هدش رفاک  دیوگ ، كرت  ار  شربمایپ  راتفگ  ادخ و  باتک  هک  یسک  هدش و  هارمگ  دنک ،

: دیامرف یم  ماما  .تسا  مالسلا  هیلع  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  تیاور : نیمهدزاود 

.يا هدرک  فیصوت  دوخ  هک  دندومن  یم  تفیصوت  نانچ  دنتخانش  یم  ار  وت  رگا  یهّزنم ، وت  ... 

یبوخ ره  ریخ و  ره  لها  وت  دـننک !؟ هیبشت  تقلخ  هب  ار  وت  هک  دـنتفریذپ  هنادرواـبان  ناـشیا  ياـه  سفن  هنوگچ  .یهّزنم  وت  ادـنوادخ 
.هدن رارق  نارگمتس  زا  ارم  سپ  یتسه ،

: دومرف دش و  ام  هجوتم  ماما  نایب ، نیا  زا  سپ  دیوگ : یم  يوار 

.دوب دهاوخ  مّهوتم  زا  ریغ  هللا  دینادب ) یلو   ) .دینک مّهوت  سپ  دینک ، مّهوت  ار  هچ  ره 

نآ لیذ  رد  هک  هدروآ  ار  يراعشا  میدروآ ، نیشیپ  زارف  رد  هک  مالسلا  هیلع  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  یتایاور  لقن  زا  سپ  ضیف  همالع 
 ... معزی نم  یلا  تفتلت  الف  دیامرف : یم  هک  تسا  یئاهب  خیش  راتفگ 

لوقعلا نع  بجتحا  دنک : یم  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نادیهـش  رالاس  زا  ار  يا  هلمج  شراتفگ  زا  شیپ  یئاهب  خیـش  و 
: تسا نینچ  نآ  زاغآ  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ینانخس  لالخ  رد  هدش  دای  هلمج  ... 

هک تسا  باتک  لها  زا  یناسک  راتفگ  دـننام  نانآ  نخـس  .دـننک  یم  هیبشت  شیوخ  هب  ار  ادـخ  هک  یناسک  زا  دـینک  يرود  مدرم ! يا 
فیصوت هب  وا  .دنک  یم  كرد  ار  اه  هدید  وا  دننک و  یمن  كرد  ار  وا  اه  هدید  .تسانیب  اونـش و  وا  .درادن  دننام  وا  هکلب  دندش  رفاک 

هب وا  یگرزب  تمظع و  دوش و  یمن  يریگ  هزادنا  شتمظع  هنک  نافصاو ،
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رکف و لها  دوش و  یمن  كرد  نادنمـشناد  ياهدرخ  لوقع و  هب  وا  درادن و  اتمه  لیدع و  ءایـشا  رد  وا  .دنک  یمن  روطخ  یـسک  بلق 
 ... دوش یمن  فیصوت  نیقولخم  تافص  زا  یتفص  هب  وا  هکنآ  هچ  .بیغ  هب  نیقی  هار  زا  رگم  .دنـشیدنیب  وا  رد  دنناوت  یمن  مه  هشیدنا 

.تسا ناهنپ  اه  هدید  زا  هکنانچ  تسا  ناهنپ  لوقع  زا  وا 

: دیامرف یم  ماما  ریخا  هلمج  لقن  زا  سپ  یئاهب  خیش 

تقیقح هب  دنک  یم  لایخ  هک  یـسک  راتفگ  هب  سپ  دنیوا ، بلط  رد  زین  الاب  ملاع  ناگتـشرف  هکئالم و  دـیبلط ، یم  ار  وا  امـش  هکنانچ 
.تسا يرتفم  هتفگ و  غورد  وا  دور  یم  ههار  یب  هارمگ و  یسک  نینچ  .زیرب  وا  ناهد  رب  كاخ  هکلب  .نکن  هّجوت  هدیسر  وا  تاذ 

رّوصت ار  وا  یملع  رد  خـسار  ِملاـع  ره  ددرگ و  هدولآ )  ) ثولم یـسک  ریمـض )  ) رطاـخ هب  وا  هک  تسا  نآ  زا  رت  نشور  رتـالاب و  رما ،
: دروآ یم  ار  يرعش  سپس  تسین و  ادخ  وا  تسوا و  هشیدنا  اهنت  دسر ، یم  یصخش  نینچ  رکف  هب  فرژ  هشیدنا  نینچ  دنک ،

تسین هللا  تسوت  رکف  تیاغ  *** تسین هر  وا  زا  ریغ  وت  شیپ  هچنآ 

ثیدح هب  سپـس  .تسا  نآ  زا  رترب  دـنوادخ  تسام و  یمهو  كاردا  بسح  هب  زین  نآ  میئوگ ، یم  وا  يارب  ام  هک  مه  یفاصوا  هکلب 
: دیامرف یم  ماما  هک  دراد  هراشا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هکنانچ .تسامـش  يوس  هب  دودرم  تسامـش و  هشیدـنا  عونـصم  قولخم و  وا  دـینک ، یم  ادـج  ّزیمت و  ار  وا  ینعم  نیرت  قیقد  اب  هچنآ 
ار ادخ  هک  هچنآ  رد  القع  لاح  تسا  نیا  .دـنک  یم  تابثا  ادـخ  يارب  ار  نآ  دـناد  یم  لامک  دوخ  يارب  ار  خاش  ود  کچوک  هچروم 

.دننک یم  فیصوت  نآ  هب 

.میدومن هراشا  ثیدح  نیا  هب  هتشذگ  رد  ام  و 

: هدروآ لکش  نیا  هب  ار  يا  هلمج  یناشاک  ضیف  سپس 

زج شقلخ  يارب  هک  یئادـخ  تسا  هّزنم  تسا و  نادرگرـس  وا  یگرزب  يایربک  نادـیم  رد  ماهوا  فئاطل  هک  یئادـخ  تسا  هّزنم  سپ 
.هدادن رارق  یهار  شتفرعم  زا  زجع  هب  رارقا 
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یلو دراد  نومـضم  تّوق  هچ  رگا  میدروخنرب ، يربخ  نینچ  هب  میتشاد  یناور  كرادـم  رد  هک  یئاهوجتـسج  زا  سپ  دـنامن ، هتفگاـن 
دنوادخ اب  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نتفگ  نخـس  نآ  ریظن  هدمآ و  تایاور  رد  يرگید  لکـش  هب  رظندروم  تیاور  نومـضم  دننام 

: هعصعص دجسم  رد  تسا 

، وت یگرزب  تمظع و  كرد  نیرتمک  زا  هک  یئادخ  يا  .دننادرگرـس  وا  یگرزب  تمظع و  رد  ماهوا  فئارظ  قئاقد و  هک  یئادـخ  يا 
.دنا هدناماو  مدرم  نیبزیت  نامشچ 

نامز رد  هک  هتـساوخ  یهاوگ  ینامیا  ناردارب  زا  دوخ -  فاصنإلا  هلاسر  زا  زارف  نیرت  مهم  رد  سپـس - ، یناـشاک  ضیف  نسحمـالم 
زا ادخ  تیاده  زج  و  ادخ )  ) هدیزگرب نایاوشیپ  زا  رگم  مدرکن  يوریپ  نیلقث و  رون  هب  رگم  متفاین  تیاده  نم  دنهد ، تداهش  تجاح 

 ... يدُهلا وه  هللا  يدُه  َّنإ  لق  تسا : ادخ  تیاده  اهنت  تیاده  اریز  .مرازیب  یتیاده  ره 

ملولم و هدش  دای  ياه  هورگ  نانخـس  زا  نم  .متیب  لها  وریپ  نآرق و  دـّلقم  هکلب  .فّلکتم  هن  مفّوصتم و  هن  فسلفتم و  هن  ممّلکتم و  هن 
، مدیسر نآ  هنک  هب  هک  ناشنانخس  یسررب  رد  اریز  .هناگیب  دشابن ، انشآ  ود  نیدب  هچنآ  تیب و  لها  ثیدح  دیجم و  نآرق  ياوسام  زا 

مک هدرک و  نایز  دـنیبب ، ار  تاذ  زا  يزیچ  تساوخ  یم  لقع  هاگره  هدوب و  انیبان  دودـحمان ، تاذ  كاردا  زا  لقع  مشچ  هک  متـسناد 
.دش یم  هدید 

زامن مراد ، شزرمآ  بلط  وت  زا  نم  ادنوادخ  متسه ، نارگمتس  زا  نم  یهّزنم  وت  ادنوادخ  مدروآرب ، دایرف  مدید  نینچ  نوچ  ماجنارس 
.مناناملسم زا  نم  تسا و  کیرش  یب  اتمه و  یب  يادخ  يارب  مگرم  تایح و  و  ما ، یگدنب  و 

و فّوصت )  ) حلطصم نافرع  هفسلف و  ملع  یفن  رد  ار  یبلاطم  هتشذگ ، نانخس  هجیتن  ناونع  هب  هدش  دای  زارف  رد  ضیف  همالع  سپـس  و 
.میدومن يراددوخ  اه  نآ  لقن  زا  راصتخا  باب  زا  ام  هک  دیامن ، یم  زاربا  مالک 

ربارب لقع  عرـش و  اب  ار  اهنآ  هتـشاد ، نافّوصتم  نافـسلفتم و  نامّلکتم و  تاملک  رد  فرژ  اب  هک  اـجنآ  زا  یناـشاک  ضیف  لاـح  ره  هب 
: دیامرف یم  هدومن و  راهظا  رت  مامت  هچ  ره  تیعطاق  اب  ار  دوخ  یئاهن  رظن  هتفاین ،

هن میوج  یم  يرازیب  تسا  نآ  زج  هچ  ره  زا  هتسناد و  تیاده  ار  ادخ  تیاده  نم 
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تریح نانخس  زا  رورـس و  نآ  تیب  لها  عبات  ربمغیپ و  ثیدح  نآرق و  دّلقم  هکلب  .فّلکتم  هن  مفّوصتم و  هن  فسلفتم و  هن  ممّلکتم و 
هناگیب دشابن  انشآ  ود  نیدب  هچنآ  تیب و  لها  ثیدح  دیجم و  نآرق  ياوسام  زا  و  هنارک ، رب  لولم و  عبرا  فئاوط  يازفا 

(1)

منک یم  رارکت  هک  تسود  ثیدح  الا  *** تفرب نم  دای  زا  همه  ما  هدناوخ  هچ  ره  نم 

ره نانخس  هنکب  مدومزآ و  ار  موق  هفلتخم  قرط  مدوب ، شیدنارود  ياهرکف  رد  قّمعت  شیتفت و  ثحب و  رد  هک  تّدم  نیا  رد  هک  ارچ 
تاقدارس هب  ندیسر  زا  رکف  رون  رساح و  نّیدمـص  لالج  تاحبـس  كاردا  زا  لقع  مشچ  هک  مدید  تریـصب  هدید  هب  مدیـسر و  کی 

.دوب رصاق  ّتیدحا  لالج 

باتک هب  بلاطم  رتشیب  طسب  حرش و  هب  نادنمقالع  مینک ، یم  هدنـسب  فاصنإلا  هلاسر  ترابع  زا  یهد  شرازگ  زا  هزادنا  نیمه  هب  ام 
نیـسح دـمحم  فیلأت  ردـقنارگ  قّقحم  دـنمجرا  لضاف  فاصنا ) هلاسر  رد  یناشاک  ضیف  همالع  يارآ  لیلحت  یـسررب و   ) تشگزاـب

.دننک هعجارم  يدرجورب 

تقد هب  هعومجم  نیا  هک  میراودـیما  میراد و  اعد  سامتلا  مرتحم  ناگدـنناوخ  همه  زا  میناسر و  یم  نایاپ  هب  ار  هعومجم  نیا  نونکا 
تراهط تمصع و  نادناخ  ناماد  دنک و  رظن  دیدجت  دوخ  تارکفت  رد  نازیزع  زا  یخرب  هک  ددرگ  ببـس  دریگ و  رارق  هعلاطم  دروم 

 - دومن ناریو  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  رّهطم  ربق  هک  ترطف -  تسپ  یساّبع  لّکوتم  هک  یسک  نماد  هن  دنریگب ، ار  مالـسلا  مهیلع 
ار رمع  رگید  یفرط  زا  دـنک و  یم  لیلجت  فسوی -  نب  جاجح  خـیرات -  زیرنوخ  هرهچ  زا  دـنک و  یم  یفرعم  ادـخ  گرزب  ءاـیلوا  زا 

هیلع نینمؤملاریما  اـنالوم  هاگـشیپ  رد  تماـیق  يادرف  مینک  نینچ  رگا  .درب  یم  ماـن  رفاـک  ار  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ردـپ  موصعم و 
! میراد یباوج  هچ  مالسلا 

مالسلا مهیلع  هّمئالا  نینمؤملاریمأ و  هیالوب  نیکّسمتملا  نم  انلعج  يذلا  هللادمحلا 

.میدتسملا رکشلا  هل  و  مهتیالوب ، هتمعن  مامت  هنید و  لامکو  هللا ، لبح  مه  نیذلا 
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عبانم تسرهف 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :
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09132000109 شورف : یناگرزاب و 
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